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Ievads 
 

Mūsdienās sportam ir ļoti daudzpusīga ietekme uz sabiedrību, kā arī novada ekonomiku. 

Tas būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, nodrošina daudzpusīgu brīvā laika pavadīšanu gan 

pašam sportojot, gan sekojot līdzi dažādām sportiskajām aktivitātēm, kas piesaista veselīga 

dzīvesveida piekritējus un sporta entuziastus. Jēkabpils Sporta skolu pārstāvošie sportisti un 

komandas, to panākumi pozitīvi ietekmē pašvaldības publisko tēlu. 

Mēs dzīvojam laikmetā, kad viss ļoti ātri mainās, un cilvēkam ik mirkli ir jābūt gatavam uz 

kaut ko jaunu, tas pats arī notiek sportā – nemitīgi jaunumi un pārmaiņas. 

Attīstības plāns sporta skolai ir saistošs, plānojot darbu īstermiņā – gada plāni, izstrādājot 

normatīvos dokumentus, organizējot mācību treniņu, audzināšanas un finansiālo darbu, lai 

nodrošinātu iespējas ikvienam bērnam iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu 

veidus atbilstoši veselības stāvoklim, fiziskajai attīstībai, sagatavotībai un vēlmēm. 

 

Skolas vīzija 

Jēkabpils sporta skola - akreditēta Jēkabpils novada, valsts un starptautiskā mērogā 

atpazīstama profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas ir mūsdienīga, konkurētspējīga un uz 

sadarbību vērsta un kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi, radošumu un atbildību par 

paveikto. Sporta skolas audzēkņi ir spējīgi konkurēt uz vietām Latvijas izlasēs dažādos vecumos un 

startēt augsta mēroga sacensībās. Treneri mērķtiecīgi papildina un pilnveido savas profesionālās 

zināšanas.
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1. Vispārīgs skolas raksturojums 
 

Jēkabpils sporta skola ir Jēkabpils novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša sporta 

profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošanai. No 1956.gada septembra līdz šodienai skola ir paplašinājusi savu darbību no 2 izglītības 

programmām - volejbola un vieglatlētikas līdz 6 akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmām – basketbols, volejbols, handbols, futbols, vieglatlētika un šahs.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta 

likums, citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums, ko apstiprina dibinātājs. 

Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kurai ir sava simbolika, zīmogs un veidlapa.  

Skolas adrese ir Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.  

Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas 

sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.1071902185 izdota 14.10.2015., Rīgā. 

Jēkabpils sporta skolas akreditācija ir notikusi 2004.gada 31.maijā – 01.jūnijam ar ekspertu 

komisiju un 2010.gada 9.martā un 2016.gada 2.martā bez ekspertu komisijas. Akreditācija 

norisinājās sekmīgi un visas reizes ir akreditēta uz sešiem gadiem.  

Izglītības programmu īstenošanai ir izsniegtas 12 licences: 

 

Klasifikācijas 

kods 

Programmas 

nosaukums 
Licences Nr. 

Licencēšanas 

datums 

20V 813 001 Basketbols P-16854 23.05.2018. 

30V 813 001  Basketbols P-16855 23.05.2018. 

20V 813 001  Futbols P-16856 23.05.2018. 

30V 813 001  Futbols P-16857 23.05.2018. 

20V 813 001  Handbols P-16858 23.05.2018. 

30V 813 001 Handbols P-16859 23.05.2018. 

20V 813 001  Šahs P-16864 23.05.2018. 

30V 813 001  Šahs P-16865 23.05.2018. 

20V 813 001  Vieglatlētika P-16866 23.05.2018. 

30V 813 001  Vieglatlētika P-16867 23.05.2018. 

20V 813 001  Volejbols P-16860 23.05.2018. 

30V 813 001  Volejbols P-16861 23.05.2018. 

 

Mācību – treniņprocesu un sacensību organizēšanai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 

Jēkabpils sporta skola izmanto Jēkabpils novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu un 

organizāciju sporta bāzes: 

- futbolam - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadions un sporta zāle, Jēkabpils 3.vidusskolas 
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sporta manēža un Jēkabpils sporta nams 

- handbolam – Jēkabpils 3.vidusskoals sporta manēža un Jēkabpils sporta struktūrvienība 

Sporta un atpūtas komplekss  

- volejbolam – Jēkabpils 2.vidusskolas sporta zāle un Jēkabpils sporta nams 

- vieglatlētikai- Jēkabpils 3.vidusskolas sporta manēža un Jēkabpils sporta centra 

struktūrvienība Sporta un atpūtas komplekss  

- šahs - Jēkabpils sporta centra struktūrvienība Sporta un atpūtas komplekss 

- basketbols - Jēkabpils sporta centra struktūrvienība Sporta un atpūtas komplekss 

 

Jēkabpils sporta skola ir Jēkabpils novada pašvaldības izglītības struktūrvienība ar kopēju 

grāmatvedību, kuras budžets sastāv no pašvaldības finansējuma, valsts mērķdotācijas un vecāku 

līdzfinansējuma. Skolas kopējo budžetu veido arī ieņēmumi no juridisku un fizisku personu 

ziedojumiem atbalstam sacensību organizēšanā, dalībai treniņnometnēs Latvijā un ārpus tās, kā arī 

dalībai starptautiskās sacensībās. Skolai iedalītie finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar 

LR IZM.  

Veiksmīgas sadarbības skolu sacensību sistēmas saglabāšanā, 2009./2010.mācību gadā tika 

pieņemts lēmums par vienas amata vienības „Izglītības metodiķis” izveidošanu no 2010.gada 

1.septembra - Jēkabpils pilsētā – 0,5 slodzes pie Jēkabpils sporta skolas, bet Viesītes, Aknīstes, Salas 

un Jēkabpils novados – pa 0,1 slodzei. Sacensības tiek vērtētas lielo un mazo skolu grupās – 

basketbolā, volejbolā, futbolā, telpu futbolā meitenēm, florbolā, šahā, dambretē, rudens un pavasara 

krosā, vieglatlētikā, tautas bumbā, orientēšanās sportā, galda tenisā un peldēšanā. Ņemot vērā 

reģionālo reformu, no 2022.gada 1.marta amata vienība „Izglītības metodiķis” Jēkabpils sporta skolā 

būs uz 1 slodzi. 

No 2019.gada 23.janvāra norisinās svinīgais pasākums “Jēkabpils jaunatnes sporta laureāts”, 

kura ietvaros tiek sveikti audzēkņi un viņu treneri, kuri izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas, Eiropas 

un Pasaules čempionātos, kā arī izvirzīti jaunie sportisti 8 nominācijām. Tādejādi tiek veidota 

pozitīva sadarbības vide starp audzēkņiem un personālu un veicināts pilsētas patriotisms. 

2011.gadā Sporta skolai ir izveidota mājas lapa www.jekabpilssportaskola.lv, bet no 

2022.gada janvāra vidū tiks izveidota jauna mājas lapa atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

Lielisks ieguvums sporta skolā ir divas jaunas štata vienības - sporta speciālists vispārējās 

fiziskās sagatavotības uzlabošanai no 2020.gada 1.septembra un izglītības metodiķis no 2020.gada 

1.novembra. 

Jēkabpils sporta skolas 6 profesionālās ievirzes izglītības programmās strādā 27 treneri, kuru 

izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.   

Audzēkņi piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Kausu izcīņās, 

Latvijas Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Audzēkņi ar visaugstākajiem 

sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā. 

Jēkabpils sporta skola organizē novada, valsts un starptautiska mēroga sacensības, kuru 

organizatoriskajos darbos vienmēr tiek iesaistīti audzēkņi. Viņi apgūst tiesnešu prasmes gan sporta 

http://www.jekabpilssportaskola.lv/
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veidu federāciju/savienību organizētajos semināros, kas dod iespēju iegūt licenci, gan arī vietējo 

turnīru un valsts mēroga sacensību tiesāšanā, kas ir viens no izglītības programmas izpildes 

kritērijiem, tādejādi iegūstot iemaņas gan teorijā, gan praksē.  

Sporta skolā pieejama metodiskā literatūra. Atvēlētā budžeta ietvaros tā tiek papildināta ar 

speciālo literatūru, kā arī ar materiāliem no tālākizglītības kursiem.  
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Jēkabpils Sporta skolas audzēkņu sasniegumi 2020./2021.māc.g.  
         

Nr. 
p.k. 

Sporta veids 
Iegūtā 
vieta 

Komandu 
skaits 

Pārstāvētās sacensības 

1 Handbols 3 7 Latvijas čempionāts Virslīgā 

2 Šahs 2 14 Latvijas jauniešu šaha čempionāts 

3 Šahs 1 64 Latgales Jauniešu šaha līgas komandu čempionāts 

4 Volejbols 1 16 Latvijas Jaunatnes čempionāta Vasaras spēles, U-13 

5 Volejbols 2 16 Latvijas Jaunatnes čempionāta Vasaras spēles, U-11 

6 Volejbols 3 16 Latvijas Jaunatnes čempionāta Vasaras spēles, U-11 

7 
Volejbols 1 40 

LVF vispārējās fiziskās un teorētiskās sagatavotības sacensības  (attālināti), 

U-12 

8 
Volejbols 3 40 

LVF vispārējās fiziskās un teorētiskās sagatavotības sacensības  (attālināti), 

U-12 

9 Volejbols 1 3 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-16 

10 Futbols 3 6 Latgales Jaunatnes čempionāts, U-10 

11 Futbols 2 7 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-13 

12 Futbols 2 6 Latgales Jaunatnes čempionāts, U-12 

13 Vieglatlētika 1   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-20, augstlēkšana 

14 Vieglatlētika 2   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-18, augstlēkšana 
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Jēkabpils Sporta skolas audzēkņu sasniegumi 2019./2020.māc.g. 
 

Nr. 
p.k. 

Sporta veids 
Iegūtā 
vieta 

Komandu 
skaits 

Pārstāvētās sacensības 

1 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, pieaugušie, augstlēkšana 

2 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-18, augstlēkšana 

3 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-18, augstlēkšana 

4 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-18, tāllēkšana 

5 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-18, barjerskrējiens 

6 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-16, augstlēkšana 

7 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-16, šķēpmešana 

8 Vieglatlētika 1   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-18, augstlēkšana 

9 Vieglatlētika 2   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-16, augstlēkšana 

10 Vieglatlētika 3   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-16, šķēpmešana 

11 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-20, tāllēkšana 

12 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-20, augstlēkšana 

13 Vieglatlētika 1   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-18, 3000m skrējiens 

14 Vieglatlētika 3   Latvijas čempionāts, pieaugušie, stafete 

15 Vieglatlētika 3   Latvijas čempionāts, pieaugušie, trīssoļlēkšana 

16 Vieglatlētika 1   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-20, trīssoļlēkšana 

17 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-20, trīssoļlēkšana 

18 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-14, tāllēkšana 

19 Vieglatlētika 3   Latvijas čempionāts, U-14, daudzcīņa 

20 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-16, augstlēkšana 

21 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-14, 300m skrējiens 

22 Basketbols 1 8 Starptautisks turnīrs Polijā 

23 Futbols 2 6 Latgales Jaunatnes čempionāts/festivāls, U-11 

24 Futbols 3 6 Latgales Jaunatnes čempionāts/festivāls, U-10 

25 Futbols 1 6 Latgales Jaunatnes čempionāts/festivāls, U-12 

26 Futbols 2 11 Latgales Jaunatnes telpu futbola čempionāts, U-13 

27 Futbols 3 6 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-13 

28 Handbols 3 6 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-13 

29 Handbols 1 6 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-16 

30 Handbols 2 4 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-18 

31 Handbols 1 6 Latvijas čempionāts Virslīgā 

32 Šahs 1 38 Latgales jauniešu šaha čempionāts 

33 Volejbols 1 16 Latvijas Jaunatnes čempionāta Vasaras spēles, U-13 

34 Volejbols 3 16 Latvijas Jaunatnes čempionāta Vasaras spēles, U-11 

35 Volejbols 2 10 Latvijas Jaunatnes čempionāta Ziemas kausa izcīņa, U-12 

36 Volejbols 1 10 Latvijas Jaunatnes čempionāta Ziemas kausa izcīņa, U-13 

37 Volejbols 1 11 Latvijas Jaunatnes čempionāta Rudens kausa izcīņa, U-13 

38 Volejbols 1 8 Latvijas Jaunatnes čempionāta Rudens kausa izcīņa, U-12 

39 Volejbols 2 11 Latvijas Kausa izcīņa, U-19 

40 Volejbols 2 14 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-15 

41 Volejbols 2 9 Latvijas Jaunatnes čempionāts, U-16 

15 Vieglatlētika 1   Baltijas valstu komandu čempionāts, U-16, Zviedru stafete 

16 Vieglatlētika 3   Latvijas čempionāts, U-16, 400 m skrējiens 

17 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-20, augstlēkšana 

18 Vieglatlētika 3   Latvijas čempionāts, U-20, 100 m skrējiens 

19 Vieglatlētika 1   Latvijas čempionāts, U-18, augstlēkšana 

20 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, U-18, augstlēkšana 

21 Vieglatlētika 2   Latvijas čempionāts, pieaugušajiem, stafete 
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2. Jēkabpils sporta skolas darba analīze 

 

  Jēkabpils sporta skola piedāvā daudzpusīgu sporta izglītību un kvalitatīvas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Jēkabpils novada bērniem un jauniešiem. Katru gadu tiek pakāpeniski 

palielināti finanšu resursi sporta bāzu īrēšanai, attīstībai, sporta inventāram, dalībai sacensībās un 

citiem nolikumā definētiem mērķiem un uzdevumiem.     

 

      Stiprās puses:  

 

1. noturīgs un profesionāls treneru korpuss un visu pedagogu kvalifikācija atbilst normatīvo 

aktu prasībām; 

2. tiek īstenotas 6 licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas; 

3. audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja pakāpeniski paaugstināt savu 

sportisko meistarību, piedaloties valsts un starptautiska mēroga sacensībās; 

4. stabils audzēkņu skaits; 

5. labāko audzēkņu apbalvošana pasākumā “Jēkabpils jaunatnes sporta laureāts”; 

6. mācību treniņu nometņu organizēšana; 

7. esošās mācību programmas ir atbilstošas spēkā esošajiem Ministru Kabineta (turpmāk – 

MK) noteikumiem un Profesionālās izglītības likuma prasībām un to izpildīšana tiek 

ievērota, plānojot treniņu procesu; 

8. atvērta jauna sporta bāze un veikti uzlabojumi citās sporta bāzēs; 

9. plaša inventāra pieejamība; 

10. Jēkabpils sporta skola regulāri organizē novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga 

sacensības dažādos sporta veidos; 

11. ir vecāku, pašvaldības un uzņēmēju atbalsts Jēkabpils sporta skolas darbības nodrošināšanā; 

12. masu medijos tiek regulāri sniegta informācija par audzēkņu sasniegumiem. 

 

    Vājās puses: 

 

1. lielā bērnu noslogotība vispārizglītojošā skolā un citās profesionālās ievirzes (mūzikas, 

mākslas) un interešu izglītības iestādēs;  

2. dzimstības samazināšanās Latvijā, kas veicina audzēkņu skaita sarukumu; 

3. samazinājies talantīgo audzēkņu skaits; 

4. nepietiekama izglītojamo un vecāku atbildība par mācību - treniņu un 

sacensību apmeklējumu; 

5. treniņu procesa organizēšana notiek vēlu vakaros, līdz ar to apgrūtināta audzēkņu savlaicīga 

nokļūšana mājās; 

6. nepietiekama nometņu organizēšana vasarā; 

7. trūkst pienācīga valsts mēroga atbalsta jaunatnes sportam; 

8. nav pilnvērtīga valsts nodrošinājuma treneru darba samaksai, nav atbalsta sistēmas 

jaunajiem pedagogiem; 

9. jauno speciālistu trūkumi. 

   



 

14 

 

 

 Iespējas: 

 

1. modernu mācīšanas un mācīšanās metožu, jaunāko sporta zinātnes atziņu 

ieviešana mācību - treniņu darbā; 

2. izglītojamo motivācijas veidošana un paaugstināšana sporta meistarības  

pilnveidē un rezultātu paaugstināšanā; 

3. iespējas izveidot sporta interešu izglītības programmas; 

4. atbalsts sporta nometņu rīkošanai. 

5. sporta un veselīga dzīvesveida kā lietderīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas plašāka 

popularizēšana bērnu un jauniešu vidū; 

6. sporta bāžu celtniecība, esošo renovācija un labiekārtošana; 

7. treniņu nodarbību laiku optimizācija; 

8. treneru kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņas veicināšana pie citiem treneriem, kā 

arī starptautiskā pieredze; 

9. jaunu, kvalificētu treneru, pedagogu, darbinieku vēlme pievienoties Sporta skolai; 

10. sadarbība ar vecākiem, viņu līdzdalība un atbildības palielināšana audzēkņu mācību - 

treniņu darbā; 

11. sadarbība ar sporta veidu federācijām un citām sporta skolām; 

12. sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldības sadarbības pilsētām starptautiskā līmenī;  

13. valsts un pašvaldības finansiāls, materiāls atbalsts vairākos virzienos. 

14. vietējo mediju ieinteresētība atspoguļot Sporta skolas aktualitātes; 

15. izmaiņas likumdošanā. 

 

 Draudi:  

 

1. nepietiekams finansējums treneru atalgojumam; 

2. problemātiska jaunu darbinieku piesaistīšana pedagoga-trenera darbam; 

3. nav stingras nostājas par sporta skolu attīstības perspektīvu valstī; 

4. veselības un fiziskās sagatavotības stāvokļa pasliktināšanās bērnu un jauniešu vidū, 

iedzimtas veselības pataloģijas, slimības; 

5. atkarīgo vielu lietošanas palielināšanās jauniešu vidū; 

6. jauniešu lielā interese par dažādām citām sportiski neaktīvām nodarbēm (dators, 

televīzija); 

7. pozitīvas vērtību orientācijas, mērķa un pašatdeves trūkums jauniešiem; 

8. vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu sportiskā līmeņa pasliktināšanās; 

9. ģimeņu izceļošana darba meklējumos uz ārvalstīm; 

10. citi novadi un sporta skolas piesaista „mūsu” audzēkņus ar augstiem 

sasniegumiem; 

11. likumdošanas izmaiņas; 

12. dzimstības samazināšanās Latvijā; 

13. nepietiekams atbalsts studējošiem sportistiem. 
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3.Attīstības plāna  mērķis un apakšmērķi  
 

 Attīstības plāna mērķis ir radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības 

veidošanai.  

Mācību saturs - izstrādātas mūsu apstākļiem pielāgotas mācību programmas, atbilstoši 

vecuma īpatnībām. 

Mācīšana un mācīšanās - izstrādājot mācību treniņa procesa kvalitātes kritērijus, celt 

sporta skolas prestižu. 

Izglītojamo sasniegumi  - konkurētspējīgi audzēkņi Latvijas izlašu dalībnieki. 

Atbalsts izglītojamiem - maksimāli labi apstākļi mācību treniņu procesa kvalitatīvai 

norisei. 

Skolas vide - pozitīvas sadarbības veicināšana un piederības apzināšanās savai skolai. 

Mūsdienām atbilstošas sporta bāzes. 

Resursi - radīti mūsdienīgi un moderni apstākļi pilnvērtīgai un kvalitatīvai mācību 

programmas apguvei. 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana - skolas obligātās 

dokumentācijas aprites pilnveidošana. 

 

Attīstības plāna mērķis sasniedzams, īstenojot apakšmērķus: 

✓ apzināt un piesaistīt nodarbībām sporta skolā talantīgākos bērnus, radot atbilstošus 

apstākļus treniņnodarbībām, motivējot tos pilnveidot savu sportisko meistarību; 

✓ pilnveidojot Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu, nodrošinot 

augstu sacensību organizatorisko līmeni; 

✓ pastāvīgi pilnveidot strādājošo treneru kvalifikāciju, nodrošinot viņu piedalīšanos 

dažādos kursos un mācībās, radot apstākļus jaunu treneru piesaistīšanai; 

✓ organizējot liela mēroga Valsts un starptautiskas sacensības, iesaistot to organizēšanā un 

tiesāšanā pašmāju speciālistus, sporta skolas audzēkņus, nodrošinot to apmācību. 

 

Veiksmīgai Attīstības plāna mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

✓ vispusīgs valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, sabiedrisko un nevalstisko 

organizāciju, sabiedrības atbalsts; 

✓ pietiekami finansiālie resursi programmā paredzēto pasākumu īstenošanai; 

✓ programmas īstenošanas vadība, pārraudzība un izvērtēšana; 

✓ prioritāro darbības virzienu detalizētu plānu izstrāde, to sadaļu ieslēgšana sporta skolas 

citu iesaistīto organizāciju kalendārajos plānos; 

✓ cilvēkresursu nodrošinājums gan skaita, gan sagatavotības ziņā. 
 

 

4. Plānotie Attīstības plāna  realizācijas rezultāti  
 

   Sadarbojoties ar pašvaldību un valsts institūcijām, sporta veidu federācijām, citām sporta 

skolām un sporta bāzēm, vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kā arī saņemot stabilu 

finansējumu, būs iespējama sekmīga norādīto mērķu un apakšmērķu sasniegšana. 

   Galvenais Attīstības plāna realizācijas rezultāts būs aktīvu, uz fizisko spēju pilnveidošanu 

un saglabāšanu tendētu jauniešu īpatsvara palielināšanās un viņu motivēšana atgriezties savā rajonā 
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un pilsētā pēc augstākās un citu mācību iestāžu absolvēšanas. 

   Katram jaunietim tiek piedāvāts daudzpusīgs, dažādiem sagatavotības līmeņiem atbilstošs 

sacensību klāsts un iespējas pilnveidoties izvēlētajā sporta veidā. Talantīgākajiem bērniem 

nodrošināti mūsdienīgi treniņnodarbību apstākļi un nodarbības vada augsti kvalificēti treneri, ir 

radītas iespējas startēt Valsts un starptautiska mēroga sacensībās.  

  Visi sporta skolas audzēkņi, kuri startē valsts mēroga sacensībās ir apgādāti ar 

augstvērtīgu inventāru un sporta formām. 
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5. Jēkabpils sporta skolas attīstības mērķu īstenošanas plāns 2022.-2026.gadam 
 

 

MĀCĪBU SATURS 
 

Mērķis - izstrādātas mūsu sporta skolas apstākļiem un iespējām pielāgotas mācību programmas, atbilstoši 

vecuma īpatnībām. 

Uzdevumi: 

1. Sporta federāciju izstrādāto programmu analizēšana un skolas programmu izstrādāšana 

2. Realizēt jaunās mācību programmas no 2021./2022. mācību gada 1.janvāra 

3. Noturēt un stiprināt mācību treniņu grupu stabilitāti 

 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Mērķis - izstrādājot mācību treniņa procesa kvalitātes kritērijus, celt sporta skolas prestižu. 

Uzdevumi: 

1. Noteikt darba uzdevumus trenerim un audzēkņiem 

2. Noteikt darba uzdevumus audzēknim un vecākiem 

3. Izveidot interešu izglītības grupas, lai sagatavotu audzēkņus profesionālās ievirzes grupām 

4. Izstrādāt iekšējus skolas kritērijus uzņemšanai mācību treniņu grupā. 

5. Uzlabot audzēkņu sasniegumus nodarbībās, apmeklējumu, audzēkņu sportiskās izaugsmes kvalitāti – 

sacensību  rezultātus.

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 
Noteikt atbildīgos sporta veidos par 
programmu analizēšanu 

Direktora 
vietnieks 

2023.  un 
2025.gads 

Iekšējie 
normatīvie akti 

Direktors 

2. 
Līdz programmas realizācijas 
uzsākšanai 
iepazīstināt audzēkņus un vecākus 

Treneri Katru gadu skolas resursi Direktora vietnieks 

3. 
Pilnveidot programmas, ja tas 
nepieciešams 

Treneri 
Pēc 

vajadzības skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

4. 
Sniegt informāciju vecākiem un citiem 

interesentiem par izglītības iespējām 
sporta skolā 

Metodiķis Katru gadu skolas resursi Direktors 

5. 
Gatavot informatīvus materiālus un 

kampaņas par skolas iespējām 
Metodiķi Katru gadu budžets 

Direktora 

vietnieks 
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IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Mērķis - konkurētspējīgi audzēkņi, Latvijas izlašu dalībnieki startiem starptautiska mēroga sacensībās. 

Uzdevumi: 
1. Audzēkņu motivācijas celšana  

2. Celt mācību treniņu nodarbību kvalitāti 

3. Audzēkņu sasniegumu dinamikas analīze. 

 

 

 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izvērtēt iepriekšējā gada rezultātus Treneri Katru gadu skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

2. 
Veikt rezultātu analīzi par 

iepriekšējiem rezultātiem 
Treneri Katru gadu skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

3. Uzstādīt uzdevumus nākamajam gadam Treneri Katru gadu skolas resursi          Direktors 

4. 
Ne retāk kā reizi gadā veikt pārrunas 

ar audzēkni        un vecākiem par 

nākotnes plāniem 

Treneri Katru gadu skolas resursi        Direktors 

5. 
Papildināt interešu izglītības mācību 

programmas 

Direktora 

vietnieks 
Katru gadu  skolas resursi        Direktors 

6. 
Analizēt audzēkņu sasniegumus, veikt 

to uzskaiti 
Treneri Katru gadu skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

7. Veikt kavējumu analīzi Treneri Katru gadu skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Organizēt plānveidīgu treniņu procesu Treneri Katru gadu budžets 
Direktora 

vietnieks 

2. 
Izstrādāt esošajiem apstākļiem 

atbilstošu mācību treniņu plānu 

Direktora 

vietnieks 

Pēc 

vajadzības 
skolas resursi Direktors 

3. Sekot līdzi audzēkņu izaugsmei Treneri Katru gadu skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

4.  
Veikt treniņu nodarbību hospitāciju, 

dodot rekomendācijas treniņu procesa 
uzlabošanai 

Direktora 

vietnieks 
Katru gadu budžets Direktors 

5. 
Izveidot vienotu sasniegumu 

dinamikas  vērtēšanas metodiku 
Metodiķis Katru gadu skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

6. Izveidot datu bāzi dinamikas uzskaitei Metodiķis Katru gadu skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

7. 
Organizēt tikšanos ar populāriem 

sportistiem 
Metodiķis  skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 
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ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

Mērķis - radīt maksimāli labus un drošus apstākļus mācību treniņu procesa kvalitatīvai norisei. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt inventāra un sporta bāzu pieejamību mācību treniņu procesam. 

2. Nodrošināt dalību dažāda mēroga sacensībās. 

3. Padziļinātu veselības pārbaužu regulāra norise. 

4. Informatīvo materiālu pieejamība audzēkņiem. 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 
Aptaujājot trenerus, sastādīt 

nepieciešamā inventāra sarakstu 

Direktora 

vietnieks 
Katru gadu budžets      Direktors 

2. 
Sekot līdzi nodrošinājumam sporta 

bāzēs 
Treneri Katru gadu 

Novada      

budžets 

Direktora 

vietnieks 

3. 
Gatavot priekšlikumus par sporta 

bāzu uzlabošanu pašvaldībā 

atbildīgajiem par sporta bāzēm  

Direktors 
Pēc 

vajadzības 

Novada      

budžets 
     Direktors 

4. 
Katru gadu sagatavot sacensību 

kalendāru 
Treneri 

Katru 

gadu līdz 

oktobrim 

skolas resursi     Metodiķis 

5. 
Atbilstoši sacensību kalendāram 

sagatavot budžeta pieprasījumu 
pašvaldībā 

Direktors 
Katru 

gadu līdz 
oktobrim 

Novada      

budžets 
      Direktors 

6. Organizēt sacensības uz vietas Treneri Katru gadu budžets 
Direktora 
vietnieks 

7. 

Sadarbībā ar Bērnu Klīniskās 

universitātes Sporta medicīnas 
centru veikt padziļinātas medicīnas 

pārbaudes 

Direktora 

vietnieks 
Katru gadu skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

8. 

Vecināt  sadarbību un attīstīt 

komandas darbu– audzēknis-

vecāks-treneris-fizioterapeits-sporta 
speciālists  

Direktora 

vietnieks 

Katru 

gadu 
skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

9. 
Regulāri aktualizēt mācību treniņu 

nodarbību sarakstu 

Direktora 

vietnieks 
regulāri skolas resursi Direktors 

10. 
Sagatavoti informatīvie materiāli par 
tālākajām izglītības iespējām sporta 

jomā 
Metodiķis 

Katru 

gadu 
skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 
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SKOLAS VIDE UN MIKROKLIMATS 

 

Mērķis - pozitīvas sadarbības veicināšana un piederības apzināšanās savai skolai. 

 Uzdevumi: 

1. Veidot sakārtotu, drošu un pieejamu skolas apkārtējo vidi. 

2. Sporta skolas vārda popularizēšana 

3. Kopēju pasākumu veicināšana 

4. Labāku apstākļu veidošana izglītības iestādē 

 
 

RESURSI (saimnieciskie, personāla) 

 

Mērķis - radīti mūsdienīgi un moderni apstākļi pilnvērtīgai un kvalitatīvai mācību programmas apguvei. 

 Uzdevumi: 

1. Nodrošinātas nepieciešamās telpas, bāzes treniņu procesam, sacensībām. 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 
Sadarbība ar novada sporta 

speciālistiem 
Direktors 

Pēc 

vajadzības 
novada Direktors 

2. 
Ieteikt uzlabojumus bāzu 
apsaimniekotajiem 

Direktors 
Pēc 

vajadzības 
budžets Direktors 

3. 
Piedalīties plānošanas pasākumos par 

novada sporta bāzēm 
Direktors Regulāri 

Novada       

budžets Direktors 

4. 
Iesniegt plānu un tāmes pašvaldībā 

budžeta plānošanai 
Direktors 

Katru 

gadu līdz 

oktobrim 

Novada       

budžets Direktors 

5. 
Rīkot skolas popularizēšanas 

pasākumus 
Metodiķis  

Katru 

gadu 
skolas resursi Direktors 

6. 
Izmantot sociālo tīklu iespējas 

skolas popularizēšanā 
Metodiķis Regulāri skolas resursi Direktors 

7. 
Katram skolas darbiniekam iespēju 

robežās piedalīties pasākumos 
Visi Regulāri skolas resursi Direktors 

8. 
Nodrošināt darbiniekus ar 

atbilstošiem darba apstākļiem 
Direktors Regulāri budžets Direktors 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 
Sadarbojoties ar novada sporta 

speciālistiem, sastādīt plānu sporta bāzu 
attīstībai un sacensību organizēšanai 

Visi 
Katru gadu 

līdz 
oktobrim 

Novada       
budžets 

Direktors 

2. Sastādīt optimālus treniņu grafikus 
Direktora 

vietnieks 

Katru gadu 
līdz 

oktobrim 

Skolas resursi Direktora vietnieks 
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SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Mērķis - mūsdienīga un kvalitatīva iestādes darba un sporta pasākumu organizēšana. 

Uzdevumi: 

1. Piesaistīt jaunus audzēkņus. 

2. Izveidot datu bāzi skolas audzēkņu rezultātu uzskaitei. 

3. E – vides izmantošana skolas obligāto dokumentu apritē. 

4. Aptauju veikšana audzēkņiem un vecākiem par skolas darba organizāciju. 

5. Sadarbība ar citām organizācijām. 

6. Profesionāli un izglītoti skolas darbinieki. 

3. 
Regulāri aktualizēt treniņu grafiku 

izmaiņas 

Direktora 

vietnieks Regulāri Skolas resursi Direktora vietnieks 

4. 
Regulāri aktualizēt vietējo sacensību 

kalendāru 

Metodiķis Regulāri Skolas resursi Direktora vietnieks 

5. 

Ikgadēji tiek sastādīts nepieciešamais 

finansējuma apjoms iesniegšanai 

pašvaldībā 

Direktors 
Katru gadu 

līdz oktobrim 
Budžets Direktors 

6. 
Ikgadēji treneri dod priekšlikumus 

inventāra iegādei 
Treneri 

Katru gadu 

līdz oktobrim 
Skolas resursi Direktors 

Nr. 

p.k. 
Rīcības Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veikt rezultātu uzskaiti 
Metodiķi

s 
Regulāri skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

2. 
Sadarboties ar apkārtējiem 

novadiem  audzēkņu piesaistei 
Treneri Regulāri skolas resursi 

Direktora 

vietnieks 

3. 
Organizēt audzēkņu uzņemšanas 

pasākumus 
Metodiķis Regulāri skolas resursi Direktors 

4. 
Pilnveidot e - klases funkciju 
izmantošanu 

Direktora 

vietnieks 
Regulāri skolas resursi Direktors 

5. 
Pilnveidot dokumentu aprites un uzskaiti 
e - vidē 

Lietvede Regulāri skolas resursi Direktors 

6. Izstrādāt elektronisko anketu aptaujai Metodiķis Katru gadu skolas resursi Direktors 

7. Veikt aptaujāšanu e - vidē Metodiķis Katru gadu skolas resursi Direktors 

8. Analizēt aptaujas rezultātus Metodiķis Katru gadu skolas resursi Direktors 

9. Slēgt līgumus ar sporta organizācijām Direktors Katru gadu skolas resursi Direktors 

10. 
Sadarboties sporta pasākumu 
organizēšanā ar pašvaldības sadarbības 
partneriem ārvalstīs 

Direktora 
vietnieks 

 

Katru gadu novada 
budžets 

Direktors 
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Jēkabpils Sporta skolas Attīstības plāns 2022.-2026.gadam apspriests un akceptēts pedagoģiskās padomes 

sēdē 07.01.2022. 

 

 

 

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos                             Alfons Žuks 

 

11. 
Aktualizēt darbinieku kvalifikācijas 
dokumentāciju 

Metodiķis Katru gadu skolas resursi 
Direktora 

vietnieks 

12. 

Piedāvāt darbiniekiem apmeklēt 

pieejamos kvalifikācijas celšanas 

kursus 

Metodiķis Katru gadu budžets 
Direktora 

vietnieks 

13. 
Reizi gadā organizēt kvalifikācijas 
celšanas kursus uz vietas 

Metodiķis Katru gadu budžets 
Direktora 

vietnieks 


