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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

BASKETBOLS 20V 813 00 1 Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novad, LV-5201 

P-16854 23.05.2018. 111 125 

BASKETBOLS 30V 813 00 1 Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novad, LV-5201 

P-16855 23.05.2018. 22 21 

VOLEJBOLS 20V 813 00 1 Jaunā iela 44, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

 

Brīvības iela 2J, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16860 23.05.2018. 67 69 

VOLEJBOLS 30V 813 00 1 Jaunā iela 44, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

 

Brīvības iela 2J, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16861 

 

23.05.2018. 8 8 

FUTBOLS 20V 813 00 1 Rūdolfa Blaumaņa 

iela 27, Jēkabpils, 

Jēkabpils novads, 

LV-5201 

 

Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

P-16856 23.05.2018. 73 71 

FUTBOLS 30V 813 00 1 Rūdolfa Blaumaņa 

iela 27, Jēkabpils, 

Jēkabpils novads, 

LV-5201 

 

Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

P-16857 23.05.2018. 20 17 

HANDBOLS 20V 813 00 1 Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novad, LV-5201 

P-16858 23.05.2018. 54 51 



HANDBOLS 30V 813 00 1 Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16859 23.05.2018. 19 19 

ŠAHS 20V 813 00 1 Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16864 23.05.2018. 21 20 

ŠAHS 30V 813 00 1 Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16865 23.05.2018. 9 9 

VIEGLATLĒTIKA 20V 813 00 1 Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16866 23.05.2018. 96 106 

VIEGLATLĒTIKA 30V 813 00 1 Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5202 

Brīvības iela 289B, 

Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

P-16867 23.05.2018. 17 17 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā) – 4 (četri). 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) – 0. 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 

iemesls). 6 (seši) izglītojamie atskaitīti uz vecāku iesnieguma pamata 

(neapmeklē nodarbības). 

Viens no nodarbību neapmeklēšanas iemesliem ir nespēja apvienot ar nodarbībām mūzikas 

un mākslas skolās,  korī un deju kolektīvā utt.  

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

0 Visas štata vietas 

2021./2022.mācību gadā bija 

nokomplektētas. 



2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

0 Skolā nav izglītības 

psihologs, speciālais 

pedagogs, sociālais 

pedagogs, logopēds, 

medicīnas darbinieks utml.  

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – veidot kvalitatīvu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta 

aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda 

personības izaugsmes veidošanas procesā. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga, konkurētspējīga, uz sadarbību 

vērsta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras vide veicina izglītojamo 

individuālo izaugsmi, radošumu un atbildību par paveikto. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, mērķtiecība, tradīcijas, 

audzēkņu augsti sportiskie sasniegumi, stabils pedagogu kolektīvs. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 
Nr.1  

Veikt sporta skolas 

akreditāciju 2022. 

gada janvārī 

kvalitatīvas 

turpmākās darbības 

nodrošināšanai. 

Akreditēta izglītības iestāde, kas ļauj 

turpināt īstenot profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas. 

Sasniegts. 

 

Izglītības iestāde akreditēta 

uz 6 gadiem. 

Nr.2  

Nodrošināt kvalitatīvu 

treniņu procesu 

licencētajās 

profesionālās sporta 

ievirzes izglītības 

programmās, ņemot 

vērā situāciju valstī, 

novadā, skolā. 

Īstenotas 6 profesionālās ievirzes 

izglītības programmas. 

 

Nodrošināti treniņi klātienē, attālināti 

un kompleksi: klātienē – attālināti, ko 

realizē visi sporta treneri. 

 

Nodrošināts stabils vispārējās fiziskās 

sagatavotības līmenis attālināto treniņu 

laikā visās mācību treniņgrupās, 

papildus iesaistot sporta speciālistu. 

 

Pilnveidota treneru prasme organizēt 

mūsdienīgu mācību treniņu un 

audzināšanas procesu, pievēršot 

uzmanību izglītojamo individuālajām 

spējām. 

Sasniegts. 

 

 

Sasniegts. 

 

 

 

Sasniegts. 

 

 

 

 

Sasniegts. 

Nr.3 

Pilnveidot sporta 

skolas darbību 

reglamentējošos 

dokumentus atbilstoši  

iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem 

aktiem. 

Notiek pedagoģiskās padomes un 

metodikās komisijas sēdes. Tiek 

pieņemti konkrēti lēmumi. 

Sasniegts. 



Nr.4 

Sistematizēt un veikt 

atskaišu izpildi, 

apkopojumu un 

analīzi par dalību 

sacensībās. 

Reizi nedēļā notiek sanāksme, kurā 

tiek analizēti rezultāti, apzinātas 

problēmas un rasti risinājumi. 

 

Iesniegtas  sacensības atskaites, veikts 

to apkopojums un rezultātu analīze. 

 

Sacensību rezultāti sistematizēti un 

saglabāti elektroniskajā datu bāzē. 

Sasniegts. 

 

 

 

Sasniegts. 

 

 

Sasniegts. 

Nr.5 

Jaunas mājas lapas 

izveide atbilstoši 

spēkā esošajiem 

normatīvajiem 

aktiem. 

Izveidota jauna mājas lapa 

www.jekabpilsnss.lv 2022.gada 

janvāra vidū. 

 

Veicināta izglītības iestādes darbības 

un tēla atpazīstamība un 

popularizēšana. 

 

Regulāra un  sistemātiska 

informācijas sniegšana par 

aktualitātēm sporta skolā. 

Sasniegts.  

Izveidota mājas lapa 

www.jekabpilssportaskola.lv 

martā. 

Sasniegts. 

 

 

 

Sasniegts. 

Nr.6 

Stratēģiskā attīstības 

plāna izstrāde no 

2022.gada. 

Izstrādāts stratēģiskais attīstības plāns, 

ņemot vērā reģionālo reformu un 

sporta attīstības iespējas Jēkabpils 

novadā. 

Sasniegts. 

Nr.7 

Motivēt un atbalstīt 

pedagogu 

kvalifikācijas un 

profesionālās 

pilnveidošanas 

celšanai, 

resertifikācijai. 

7 treneri veikuši resertifikāciju. 

 

Noorganizēta    decembrī  sporta 

speciālista metodiskā darba 

prezentācija par vispārējo fizisko 

sagatavotību un augustā seminārs 

sadarbībā ar Jēkabpils TITC.  

Sasniegts. 

 

 

Daļēji sasniegts. 

Nepietiekama finansējuma 

dēļ augustā nenotika 

seminārs.  

Nr.8 

Saglabāt un turpināt 

skolas iniciētos 

pasākumus.  

Noorganizēts Sporta skolas izlaidums, 

Latvijas čempionātu atlases 

sacensības un sabraukumi, Jēkabpils 

sporta skolas sacensības vieglatlētikā 

un šahā, pasniegtas naudas balvas 

pedagogiem un izglītojamajiem par 

augstvērtīgiem sasniegumiem sportā. 

 

Noorganizētas 4 nometnes (handbols, 

vieglatlētika, basketbols un volejbols). 

Sasniegts. 

 

 

 

 

 

 

 

Sasniegts. 

 

2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 

Nodrošināt kvalitatīvu 

treniņu procesu 

a) kvalitatīvi 

Nodrošināt treniņus klātienē, 

attālināti un kompleksi: klātienē – 

 

http://www.jekabpilsnss.lv/
http://www.jekabpilssportaskola.lv/


licencētajās 

profesionālās sporta 

ievirzes izglītības 

programmās, ņemot 

vērā situāciju valstī, 

novadā, skolā. 

attālināti, ko realizē visi sporta 

treneri. 

Pilnveidot treneru prasmes organizēt 

mūsdienīgu mācību treniņu un 

audzināšanas procesu, pievēršot 

uzmanību izglītojamo individuālajām 

spējām. 

 b) kvantitatīvi 

Īstenot 6 profesionālās ievirzes 

izglītības programmas. 

 

Nr.2 

Pilnveidot sporta 

skolas darbību 

reglamentējošos 

dokumentus atbilstoši  

iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

a) kvalitatīvi 

Organizēt pedagoģiskās padomes un 

metodikās komisijas sēdes. 

 

 b) kvantitatīvi 

Noorganizēt 4 pedagoģiskās 

padomes un 1 metodiskās komisijas 

sēde. 

 

Nr.3 

Sistematizēt un veikt 

atskaišu izpildi, 

apkopojumu un analīzi 

par dalību sacensībās. 

a) kvalitatīvi 

Organizēt sanāksmes, kurās tiek 

analizēti rezultāti, apzinātas 

problēmas un rasti risinājumi. 

 

Iesniegt  sacensību atskaites, veikt to 

apkopojums un rezultātu analīzi. 

 

Sacensību rezultāti sistematizēti un 

saglabāti elektroniskajā datu bāzē. 

 

 b) kvantitatīvi 

Reizi nedēļā sanāksmju organizēšana. 

 

Sacensību atskaišu iesniegšana 6 

izglītības programmās, ņemot vērā 

sacensību kalnedāru. 

 

 

Nr.4 

Motivēt un atbalstīt 

pedagogu 

kvalifikācijas un 

profesionālās 

pilnveidošanas 

celšanai, 

resertifikācijai. 

a) kvalitatīvi 

Veikt treneru resertifikāciju. 

Noorganizēt semināru Sporta skolas 

treneriem. 

 

 b) kvantitatīvi 

4 treneru resertifikācija. 

 

2023.gada martā seminārs sadarbībā 

ar Jēkabpils TITC. 

 

 



Nr.5 

Saglabāt un turpināt 

skolas iniciētos 

pasākumus. 

a) kvalitatīvi 

Noorganizēti skolas iniciētie 

pasākumi atbilstoši pašvaldības, 

Sporta skolas un Sporta 

federāciju/savienību nolikumiem. 

 

Noorganizētas pirmssezonas 

nometnes pilnvērtīgas jaunās 

sacensību sezonas uzsākšanai. 

 

 b) Kvantitatīvi 

Noorganizēts Sporta skolas 

izlaidums, Latvijas čempionātu 

sacensības un sabraukumi, Jēkabpils 

sporta skolas sacensības vieglatlētikā 

un šahā, pasniegtas naudas balvas 

pedagogiem un izglītojamajiem par 

augstvērtīgiem sasniegumiem sportā. 

Noorganizētas 4 nometnes 

(handbols, vieglatlētika, basketbols 

un volejbols). 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības programmai ir izvirzīti izglītības 

kvalitātes mērķi mācību satura apguvei. 

 

Izglītības programmu īstenošanai ir labas sporta 

Bāzes, kvalificēti treneri un labs finansiāls  

atbalsts no pašvaldības 

Sadarbībā ar vispārizglītojošajām skolām ieviest 

sporta interešu izglītības programmas, variējot ar 

sporta veidu izvēles iespējām. 

Katru gadu apkopojam un analizējam informāciju 

par mācību rezultātu dinamiku un turpmākajiem 

uzlabojumiem. 

 

Nometņu un mācību ekskursiju organizēšana 

grupu saliedēšanai. 

 

17% izglītojamo gūst godalgotas vietas valsts vai 

starptautiskajās sacensībās. 

Turpināt strādāt pie rezultativitātes kritēriju 

izpildes, kā arī nodrošināt izglītojamo dalību ne 

tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga 

sacensībās. 

 

Turpināt pilnveidot informācijas un datu analīzi 

par izglītojamo mācību rezultātu dinamiku. 

Finansiāla stimulēšana augstvērtīgāku rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Atbalsts nometņu organizēšanai ārpus Latvijas. 

Turpināt grupu un individuālo darbu ar 

motivētiem izglītojamajiem, kuri mērķtiecīgi 

virzās uz augstiem sasniegumiem. 

 

 

 

 



3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Treneris mācību treniņu procesos pārrunā ar 

izglītojamiem iekšējās kārtības noteikumu 

ietvaros, akcentējot jautājumus par neiecietību un 

nevienlīdzīgu attieksmi, tās nozīmi personības 

attīstībā. Informē par godīgas cīņas principiem, 

sadarbību.  

 

Darbinieki ir iesaistīti informācijas apritē ar 

kolēģiem un administrāciju, kas balstīta uz 

cieņpilnu attieksmi un komunikāciju. 

Nepieciešams organizēt atsevišķus kursus, kurā 

pilnveido zināšanas  vienlīdzīgas attieksmes un 

iekļaujošās izglītības situāciju risināšanai. 

 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Treneris sadarbība ar izglītojamiem un viņu 

vecākiem, veicinot uzticēšanos treneriem un 

Sporta skolai.  

 

Vispārējās fiziskās sagatavotības trenera un  

fizioterapeita pakalpojumi, profilaktiskās 

medicīnas pārbaudes un rehabilitācija, kas ļauj un 

palīdz izglītojamajam  sekot līdzi savam veselības 

stāvoklim, nostiprināt vai uzlabot to, nepārtraucot 

mācību treniņu procesu. 

Sadarbībā ar vispārizglītojošajām skolām ieviest 

sporta interešu izglītības programmas, variējot ar 

sporta veidu izvēles iespējām. 

Trenera pārrunas ar audzēkni par radušos 

situāciju, kas ir pamats priekšlaicīgai mācību 

pārtraukšanai. 

Trenerea sadarbība ar vecākiem. 

 

Pirmos četrus gadus atļaut izglītojamajam apgūt 

vairākas mācību programmas. 

Organizēt papildus individuālo darbu un veikt 

sarunas ar izglītojamajiem, kuri neregulāri 

apmeklē treniņnodarbības. 

 

 

  

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Mācību gada laikā regulāri pēc vajadzības 

audzēkņi tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes 

iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Tie 

paredz arī rīcību risku novēršanai. Ir izstrādāta 

kārtība, kādā izglītojamais var ziņot par 

fizisku/emocionālu vardarbību.  

Turpināt informēt un ievērot drošības un iekšējās 

kārtības noteikumus, nepieciešamības gadījumā 

papildināt pēc vajadzības un ierosinājumiem. 

91% pedagogu, 75% izglītojamo un  92% vecāku 

vērtē iestādes fizisko vidi kā drošu 
Veikt periodiski aptaujas par fizisko drošību 

izglītības iestādē 
91% pedagogu, 75% izglītojamo un  92% vecāku 

vērtē iestādes emocionālo vidi kā drošu 
Veikt periodiski aptaujas par emocionālo drošību 

izglītības iestādē. 

 
91% pedagogu, 75% izglītojamo un  92% vecāku 

vērtē iestādes mikroklimatu kā drošu 
Veikt periodiski aptaujas par mikroklimatu 

izglītības iestādē. 

Domāt par pedagogu izdegšanas risku 

mazināšanu. 



 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Sporta skolā ir plašs materiāltehniskās bāzes 

resursu klāsts, kas  regulāri tiek papildināts sporta 

veida nodaļā vienojoties par to nepieciešamību. 

Treneri ir pilnībā ir pilnībā nodrošināti ar 

pieejamiem resursiem.   

Turpināt plānveidīgi papildināt materiāltehnisko 

bāzi. 

 

Izglītības iestāde rūpējas par datu drošību un 

privātumu sadarbībā ar pašvaldību. 
Izvērtēt treneru zināšanas par moderno 

tehnoloģiju pielietošanu savā sporta veidā, apzinot 

viņu motivāciju strādāt ar tām. 

 

Turpināt digitālo tehnoloģiju integrēšanu mācību 

procesā. 
Katru gadu katrā sporta veidā tiek izvērtēts 

izmantotais inventārs un ieteikta tā nomaiņa vai 

papildināšana.  

Turpināt sekot līdzi inventāra un citu resursu 

lietderīgai izmantošanai. 

Sporta bāžu treniņnodarbību iekštelpas un ārtelpas 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajam un ir 

funkcionālas.  

Sekot līdzi īrēto sporta bāžu nolietojumam, ziņot 

to apsaimniekotājiem par nepilnībām, kuras būtu 

nepieciešams novērst. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. 2021./2022. mācību gadā projekti netika īstenoti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.Lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītības programmas, sadarbības līgumi ir noslēgti: 

5.1.1. ar Jēkabpils 2.vidusskolu un Jēkabpils 3.vidusskolu par sporta bāžu 

izmantošanu; 

5.1.2. ar Jēkabpils sporta centru par sporta bāžu izmantošanu, par fizioterapeita 

nodrošinājumu audzēkņu fiziskās veselības stāvokļa novērtēšanu un 

profilaktisko darbību, par medicīnas māsas nodrošinājumu Sporta skolas rīkoto 

sacensību laikā. 

5.1.3. ar biedrībām “Latvijas Basketbola savienību” un “Latvijas Sporta izglītības 

iestāžu Direktoru padomi”. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Jēkabpils sporta skolā ir izstrādāta un apstiprināta Audzināšanas programma, pēc 

kuras pirms katra mācību gada izstrādāts audzināšanas plāns: 

- sekmējot nacionālās un valstiskās identitātes ētisko vērtību apzināšanos, 

pašrealizācijas attieksmju veidošanos un to īstenošanos izglītojamo rīcībā un 

uzvedībā; 

- iepazīstinot ar kultūras pamatnormām un uzvedības kultūru dažādās dzīves 

situācijās; 

- sekmējot saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes, attīstot spēju adaptēties un 

integrēties mainīgajā sociālajā vidē; 



- attīstot spējas analizēt cilvēku savstarpējo attiecību problēmas un atrodot optimālo 

to risinājumu; 

- uzvedības normu praktiska apguve dažādās dzīves situācijās, pamatojoties uz 

personīgās drošības, tikumības, ekoloģijas un vispārējās kultūras principiem; 

- sekmējot izglītojamo socializāciju daudzveidīgajā mācību treniņu darbā; 

- audzināšanas vides veidošana treniņgrupās un izglītojamo apmācība kolektīvo un 

individuālo pasākumu organizācijā un novadīšanā; 

- audzināšanas vides pozitīva korekcija ģimenē un izglītojamo dzīves 

vietā(uzdevumi karjeras veidošanā, drošībā, pilsoniskajā audzināšanā). 
 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

-  Individuālajās pārrunās ar treneriem un treniņodarbību vērošanas laikā secinājām, 

ka audzināšanas darbs tiek veikts regulāri – vai treniņodarbība, vai arī sacensības.  

- Treneri akcentē uzmanību uz valsts, pašvaldības vai sporta skolas atribūtikas 

lietošanu sacensību norises un apbalvošanas laikā. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
 

2021./2022.mācību gadā Jēkabpils sporta skolas izglītojamie izcīnīja godalgotas 

vietas Latvijas un Eiropas čempionātos: 

- Eiropas U-17 čempionātā 3x3 izcīnīta 2.vieta. Latvijas izlases sastāvā spēlē Jānis 

Censonis. 

- Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā U-14 grupas meitenes izcīnīja 1.vietu, 

U-15 – 3.vietu un U-19 – 2.vietu.  

- Latvijas kausā handbolā jauniešiem 1.vietas U-13 un U-14 vecuma grupas 

meitenēm. 

- Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā U-12 vecuma grupā iegūtas 1. un 

3.vieta, U-13 – 2.vieta, U-14 – 2.vieta, U-15 un U-16 - 3.vieta.  

- Latvijas čempionātos vieglatlētikā izcīnītas 7 zelta medaļas, 7 sudraba un 4 

bronzas medaļas. 

 

Latvijas izlases sastāvos 2022.gada sezonā iekļauti 27 dalībnieki/kandidāti, no 

kuriem 1 ir šahā, 1 - futbolā, 2 - volejbolā, 11 - handbolā un 12 - vieglatlētikā.  

 

- Apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvi 

saņēma 57 izglītojamie: 

o 20V 813 00 1  - futbolā - 13, volejbolā - 8 un vieglatlētikā – 7; 

o 30V 813 00 1 – basketbolā – 8, handbolā – 7, futbolā – 9, vieglatlētikā - 1 

un volejbolā – 4. 

 
 

 

 

 

 


