1

Iecavas sporta skolas “Dartija”
pašnovērtējuma ziņojums
2021
Datums skatāms laika zīmogā
Bauskas novadā, Iecavā
(vieta, datums)

Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

Bauskas novada domes priekšsēdētājs
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Aivars Okmanis
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(datums)
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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1.

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības

Īstenošanas
vietas adrese

programmas

Basketbols

Licencēšanas

Nr.

(ja atšķiras no

kods

Izglītojamo skaits, Izglītojamo skaits,

Licence

20V813001 Grāfa laukums 7, P_1056

noslēdzot
programmas apguvi

apguvi vai uzsākot
vai noslēdzot
2020./2021.māc.g. 2020./2021.māc.g.

datums

juridiskās
adreses)

uzsākot
programmas

12.03.2019.

97

79

12.03.2019.

43

38

12.03.2019.

93

70

Iecava, Bauskas
novads

Galda teniss

20V813001 Grāfa laukums 7, P_1057
Iecava, Bauskas
novads

Vieglatlētika

20V813001

Skolas iela 37,

P_1058

Iecava, Bauskas
novads;
Grāfa laukums 7,
Iecava, Bauskas
novads

1.2.
NPK

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
Informācija

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē,
noslēdzot 2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)

2.

Ilgstošās vakances izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.
Izglītības iestādē pieejamais atbalsta
personāls izglītības iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.

3.

Skaits

9 (7 pedagogi, 1
direktore, 1
izglītības
metodiķe)
-

Komentāri (nodrošinājums
un ar to saistītie
izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Stabila pedagogu noturība

Ārsts (turpinās darbu pēc
bērna kopšanas atvaļinājuma
2022.gada janvārī)
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1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos
rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības
iestādes vadītājam):
1.3.1. Izglītības iestādei
Prioritātes
Sadarbība un komunikācija ar sabiedrību

Atbalsts pedagogiem

Atbalsts talantīgajiem audzēkņiem

Plānotie sasniedzamie rezultāti
Mūsdienīgas un efektīgas skolas un
sabiedrības
komunikācijas
vides
veidošana, izstrādājot jaunu skolas
tīmekļvietni un kontus sociālajos tīklos.
Turpinās
atbalsts
pedagogiem,
nodrošinot iespēju pilnvērtīgi izmantot
jaunākās informācijas tehnoloģijas un
digitālās prasmes pedagoģiskajā darbā,
nodrošinot pilnvērtīgu un nepārtrauktu
mācību – treniņu procesu Covid-19
pandēmijas apstākļos.
Turpinās
individuālais
darbs
ar
talantīgajiem audzēkņiem iekļūšanai
Latvijas Valsts izlasēs vai izlašu
kandidātu sarakstos. Finansiāls un
psiholoģisks atbalsts audzēkņiem dalībai
Latvijas čempionātos un starpvalstu
sacensībās.

1.3.2. Izglītības iestādes vadītājam
Prioritātes
Profesionālā pilnveide
Sadarbība

Plānotie sasniedzamie rezultāti
Pilnveidot
informācijas
tehnoloģiju
prasmes kursos un semināros.
Turpinās aktīva līdzdalība Iecavas
novada
pašvaldības
administrācijas
izveidotajā darba grupā sporta skolas
ēkas renovācijas projekta izstrādāšanai.
Tiek izstrādāts un apstiprināts sporta
skolas ēkas renovācijas projekts.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2.1. Izglītības iestādes misija – profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošana demokrātiskā, profesionālā un drošā izglītības vidē.
2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas
personība, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo
ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.
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2.3.
2.4.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, atbildība.
2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti:
2.4.1. Kvalitatīva mācību – treniņu procesa organizēšana ārkārtas situācijas
apstākļos, kas tika noteikti valstī Covid-19 pandēmijas ierobežošanai.
Tika sniegts iespējamais atbalsts pedagogiem gan attālinātā mācību - treniņu
darba organizēšanai, gan klātienes darbā ierobežojošos apstākļos. Ir
izstrādātas veidlapas attālinātā mācību – treniņu procesa organizēšanai,
plānošanai un informācijai par atgriezenisko saiti no audzēkņiem.
2.4.2. Audzēkņu motivēšana. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ Covid -19
pandēmijas apstākļos tika apgrūtināts gan klātienes treniņu process, gan
liegta audzēkņu dalība sacensībās. Lai audzēkņi nezaudētu motivāciju un
saglabātu vēlmi turpināt mācīties sporta skolā, tika organizētas individuālās
audzēkņu motivējošās sacensības visos skolā pārstāvētajos sporta veidos.
2.4.3. Skolas ēkas estētiskās vides uzlabošana. Lai uzlabotu skolas ēkas fizisko
stāvokli laikā, kamēr norisinās darbs pie skolas ēkas renovācijas projekta
izstrādes, tikai veikta virkne remontdarbu: salabots skolas ēkas jumta
segums, veikts kosmētiskais remonts galda tenisa zālē, trenažieru zālē un
treneru kabinetā, nomainītas lietus ūdens notekcaurules, veikti kosmētiskie
uzlabojumi skolas foajē daļā, izveidojot skolas “Slavas zāli”.
3. Kritēriju izvērtējums

Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Skolas
darba
pašnovērtēšanā Audzēkņu un vecāku iesaistīšana skolas
iesaistīts
viss
sporta
skolas pašnovērtēšanas procesā.
personāls.
Personāla
noturība.
Skolas Personāla psiholoģiskais atbalsts, motivēšana
pedagoģisko un tehnisko darbinieku turpmākajam darbam un kolektīva noturības
kolektīvs ir noturīgs un nemainīgs saglabāšana Covid-19 pandēmijas apstākļos.
jau vairākus gadus. Novērojama
pozitīva tendence – skolā darbu
trenera amatā uzsākuši un turpina
vairāki skolas absolventi.
Ir izstrādātas pedagoģiskā personāla Pedagogu materiālā stimulēšana un sociālais
pašnovērtējuma
anketas,
kurās atbalsts.
treneri mācību gada noslēgumā
analizē sasniegtos rezultātus un
turpmākās vajadzības mācību –
treniņu darba uzlabošanai.

3.1.
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Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Spēja uzņemties atbildību, pieņemt Nodrošināt mācību – treniņu procesa
nepopulārus lēmumus un prasme nepārtrauktības un kvalitātes saglabāšanu
strādāt apgrūtinošos apstākļos.
mainīgos apstākļos.
Demokrātijas principu ievērošana un Direktora vietnieka mācību darbā štata
prasme deleģēt pienākumus.
izveide.
3.2.

Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Dibinātāja atbalsts skolas attīstībai. Skolas un dibinātāja veiksmīga sadarbība
Regulāra, mērķtiecīga komunikācija skolas ēkas renovācijas projekta izstrādē un
un sadarbība ar iestādes dibinātāju īstenošanā.
par skolas attīstību, turpmākās
darbības virzieniem un finansējumu.
Veidojas pozitīva sadarbība ar Vecāku aktīva iesaiste Skolas Padomes
audzēkņu vecākiem.
darbā.

3.3.

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
VIIS sistēmā ir ievadīta informācija
par pedagogu profesionālo pilnveidi.
100% pedagoģiskajam personālam ir
atbilstoša
sporta
speciālista
kvalifikācija (sporta speciālista
sertifikāts)
5 no 9 sporta skolas pedagogiem ir
sporta skolas absolventi, kuri
ieguvuši nepieciešamo kvalifikāciju
treneru darbam.

Turpmākās attīstības vajadzības
Profesionālās pilnveides kursu piedāvājums
atsevišķos sporta veidos.
Piesaistīt jaunus speciālistus ar atbilstošu
sporta speciālista kvalifikāciju.
Motivēt un atbalstīt jaunos pedagogus
turpināt pašreizējo darbu, neskatoties uz
augstāka atalgojuma darba iespējām citās
jomās.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
4.1.

to īsa anotācija un rezultāti;
4.1.1. Noslēgti trīs līgumi ar Bauskas novada pašvaldību, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.348 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””, programmai “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai” un “Nometņu organizēšanas finansēšanas konkurss”
konkursa vērtēšanas komisijas 2021.gada 19.jūlijā lēmumiem – Nr.
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BNA/2021/3-14.21/1135/N,
Nr.
BNA/2021/3-14.21/1134/N,
Nr.
BNA/2021/3-14.21/1133/N :
4.1.1.1. "Iecavas novada sporta skolas "Dartija" basketbola nodaļas 2010.-2012.
gadā dzimušo izglītojamo mācību - treniņu un aktīvās atpūtas nometne"
26.-30.07.2021.
4.1.1.2. Iecavas novada sporta skolas „Dartija” basketbola nodaļas 2007. gadā
dzimušo izglītojamo mācību – treniņu un aktīvās atpūtas nometne 09.13.08.2021.
4.1.1.3. Iecavas novada sporta skolas „Dartija” basketbola nodaļas 2006., 2008.2009. gadā dzimušo izglītojamo mācību – treniņu un aktīvās atpūtas
nometne. 16.-20.08.2021.
Trijās mācību – treniņu un aktīvās atpūtas nometnēs piedalījās 50 Iecavas novada sporta skolas
“Dartija” izglītojamie. Sasniegtie rezultāti: nometņu laikā izglītojamo veiktās aktivitātes
sniegušas pozitīvu ietekmi uz izglītojamo fizisko sagatavotību, dažādu sporta spēļu tehniskajām
iemaņām, kā arī palīdzējušas sagatavoties Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas 2021./2022.gada
sezonas čempionātam un uzlabot izglītojamo psihoemocionālo stāvokli.

5.1.

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
Sadarbības līgumi nav noslēgti.

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību):
6.1.1.veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām, atbildību, tikumiem un krietnu rīcību;
6.1.2. stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.
6.1.3. kopt un cienīt skolas tradīcijas.
6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas:
6.2.1. Izglītojamiem tiek mācīti cieņpilnas saskarsmes principi sporta skolā un ārpus tās.
Mācību – treniņu nodarbībās tiek skaidroti atbildības un krietnas rīcības principi un
dopinga kaitīgā ietekme, kas iekļauti arī Sporta skolas “Ētikas kodeksā”.
Audzināšanas jautājumi tiek integrēti mācību – treniņu saturā. Skolas
informatīvajos stendos izvietota informācija par Latvijas valsts simboliem.
7. Citi sasniegumi
7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi
par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).
7.1.1. 2020./2021.mācību gadā darbs Iecavas sporta skolā “Dartija” noritējis,
ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai. Neskatoties uz
apgrūtinātajiem un mainīgajiem darba apstākļiem, kā arī attālināto mācību –
treniņu procesu, sporta skolas audzēkņi ir spējuši sasniegt augstvērtīgus
rezultātus dažāda mēroga sacensībās. Basketbola nodaļas audzēkņiem tika
sniegta iespēja piedalīties trijās mācību – treniņu un aktīvās atpūtas
nometnēs. Ir iegādāts jauns sporta inventārs un informācijas tehnoloģiju
ierīces kvalitatīvam mācību – treniņu darbam. Sporta skola ir sniegusi
finansiālo nodrošinājumu pedagogu profesionālās pilnveides iespējām.
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7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes
darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.
7.2.1. Audzēkņu sasniegumi valsts un starptautiska mēroga sacenībās:
Sporta veids

Sasniegumi

Vieglatlētika

1 audzēknis - Latvijas valsts U-16 izlases dalībnieks
1 audzēknis - Latvijas valsts U-18 izlases dalībnieks
1 audzēknis - Latvijas valsts U-18 izlases dalībnieks
1 audzēknis - Latvijas valsts U-20 izlases dalībnieks
2 audzēkņi – Latvijas valsts U-16 izlases kandidāti
2 audzēkņi - Latvijas valsts U-20 izlases dalībnieki
„Sportland kauss” 05.06.2021. , 16.06.2021.
U-18
1.vieta tāllēkšanā, 3.vieta 100 m
Pieaugušajiem
3.vieta 400 m/barjeras
U-16
1.vieta augstlēkšanā zēniem, 1.vieta augstlēkšanā meitenēm, 2.vieta lodes
grūšanā
„Maxima jaunatnes kauss” 30.06.2021.
U-16
1.vieta augstlēkšanā, 1.vieta 300 m/barjeras
Latvijas čempionāts U-18, U-20 02.-03.07.2021.
U-18
1.vieta tāllēkšanā, 1.vieta 3-solī
U-20
3.vieta diska mešanā, 3.vieta 110 m/barjeras
Latvijas čempionāts U-14 13.07.2021.
1.vieta augstlēkšanā, 2.vieta diska mešanā
Latvijas čempionāts U-16 15.-16.07.2021.
1.vieta 400 m, 1.vieta 300 m/barjeras, 2.vieta lodes grūšanā, 1.vieta
augstlēkšanā
Baltijas komandu čempionāts U-16 27.07.2021.
1.vieta augstlēkšanā, 3.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 400 m
Baltijas komandu čempionāts U-18, U-20 31.07.2021.
3.vieta 3-solī

Galda teniss

1 audzēknis – Latvijas valsts Minikadetu kandidāts
1 audzēknis – Latvijas valsts Junioru izlases dalībnieks
1 audzēknis piedalījies Eiropas Jaunatnes čempionātā galda tenisā Latvijas
valsts Junioru izlases sastāvā
LR komandu čempionāts galda tenisā jauniešiem 10.10.2020.
2.vieta komandu spēlē (2009.g.dzim. un jaun.)
3.vieta komandu spēlē (2005./2006.g.dzim.)
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