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1. Jelgavas novada Sporta centra vispārējs raksturojums
Jelgavas novada sporta centra vispārējs raksturojums.
Jelgavas novada Sporta centrs ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša
izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas, organizē un vada sporta darbu Jelgavas novadā.
1967.gada tiek dibināts Jelgavas rajons un darbību uzsāk arī Bērnu un jaunatnes sporta skola.
1998.gadā, apvienojot Jelgavas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Fiziskās kultūras
un sporta komiteju, tiek dibināts Jelgavas rajona Sporta centrs. Pēc Latvijas teritoriālās
reformas 2009.gadā izveidots Jelgavas novads un Jelgavas rajona Sporta centrs tiek
reorganizēts un izveidots Jelgavas novada Sporta centrs.
Sporta centra tiesiskais pamats ir Nolikums.
Sporta centra telpu kopējā platība ir 840m2, sporta zāles platība 642 m2. Mācību – treniņu
procesa organizēšanai izmanto Sporta centra, citas Jelgavas novada sporta bāzes un īrētās
sporta bāzes Jelgavas pilsētā. Sporta centram ir medicīnas un fizioterapijas kabinets.
Jelgavas novada Sporta centrs ir akreditēts 2002.gadā, 2008.gadā un 2014.gadā, visas reizes
uz 6 gadiem. Akreditācijas apliecības derīguma termiņš ir 2020.gada 19.jūnijs. Sporta centrā
strādā 18 pedagoģiskie darbinieki. Teorētisko un praktisko nodarbību programmas īstenošana
notiek saskaņā ar sporta veidu mācību programmām.
No 2017/18.m. g. licencētas profesionālās ievirzes programmas regbijā.
Jelgavas novada Sporta centrā 2019./2020.mācību gadā trenējās 373 audzēkņi 27 mācību
treniņu grupās.

Audzēkņu skaita dinamika
380
370
360
350
Audzēkņu skaits

340
330
320

Izglītības iestādi vada direktors: Vladislavs Beitāns
Izglītības iestādes tālrunis: 63080848
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV3001
Faktiskā adrese: Aviācijas iela 7, Jelgava, LV3002
E-pasts: sports@jelgavasnovads.lv
Tīmekļa vietnes adrese: www.jnsc.lv
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2. Sporta centra darbības pamatmērķi


Sporta centra darbības mērķis ir realizēt sporta funkciju Jelgavas novadā:
o veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot profesionālās izglītības procesu,
sporta izglītības mērķu sasniegšanu;
o veidot novada sporta vidi sabiedrībā, vadīt, organizēt un koordinēt novada
pagastu sporta darbu, sporta klubu, komandu un individuālo sportistu
vajadzības;
o apsaimniekot Jelgavas novada Sporta centra valdījumā nodotos Jelgavas
novada pašvaldības īpašumus.
 Sporta centra galvenie uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā ir:
o nodrošināt veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu,
kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo
ietekmi indivīda personības veidošanās procesā, un lietderīgu brīvā laika un
atpūtas organizēšanu;
o radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības
pilnveidošanai attiecīgajā programmā un motivēt Sporta centra absolventus
profesionālās izglītības iegūšanai sportā;
o nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta centra īstenotajām
profesionālās ievirzes sporta programmām, mācību sporta darbam
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, sporta klubiem, komandām un
individuālajiem sportistiem;
o nodrošināt izglītojamiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību mācībutreniņu un Sporta centra organizēto sporta pasākumu laikā;
o koordinēt un organizēt treneru, sporta skolotāju, sporta dzīves un sporta klubu
vadītāju, un tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu;
o racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
o sadarboties ar vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes
sporta izglītības ieguvi visiem Sporta centra audzēkņiem;
o organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām
organizācijām;
o plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta un
sportistu aktivitāšu pasākumus Jelgavas novadā;
o organizēt un iespēju robežās atbalstīt atpūtas, izklaides, sporta un veselīga
brīvā laika pavadīšanas pasākumus Jelgavas novadā;
o pārstāvēt Jelgavas novada intereses reģiona, valsts un starptautiskos sporta
pasākumos un organizācijās;
o nodrošināt Jelgavas novada pārstāvniecību Latvijas mēroga sporta pasākumos.
Iepriekšējo gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti
Pamatjoma

Darbības prioritāte

Sasniegtais

Mācību
saturs

Kvalitatīvi īstenot
esošās profesionālās
ievirzes izglītības
sporta programmas

Īstenotas 9 profesionālās ievirzes izglītības programmas,
programmu īstenošanu nodrošina ar atbilstošas kvalifikācijas
treneriem un resursiem.

Aktualizēt
profesionālās ievirzes
sporta izglītības
programmas
Gatavošanās sporta
centra akreditācijai

No 2019/20.m.g. no jauna veikta licencēšana programmām
20V813001 brīvajā cīņā, 20V813001 volejbolā, 20V813001
vieglatlētikā, 20V813001 orientēšanās, 30V813001 brīvajā cīņā,
30V813001 volejbolā, 30V813001 vieglatlētikā, 30V813001
orientēšanās. No 2017/18.m. g. licencēta jaunas programmas
20V813001 regbijā, 30V813001 regbijā.
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2020.gada jūnijā

Mācīšana un
mācīšanās

Audzēkņu
sasniegumi

Atbalsts
audzēkņiem

Treneri strādā saskaņā
ar mācību
programmu, gada
plānu un apstiprināto
nodarbību grafiku.

Pedagogi strādā pēc MK noteikumu Nr.508 izstrādāta gada plāna
attiecīgajam vecumam.Treneri izstrādā grupām tematiskos
plānus. Pēc nepieciešamības tiek mainīti nodarbību grafiki.

Pedagogu darba
izvērtējums.

2018/19.m.g veikta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
vērtēšana 6 pedagogiem. Mācību gada beigās treneris sniedz
savas grupas darba izvērtējumu, kā arī veic savu pašnovērtējumu.

Sporta bāžu
pieejamība , inventāra
nodrošināšana, plānā
paredzēto sacensību
apmeklēšana

Visos apmācāmajos sporta veidos ir nodrošinātas bāzes un
inventārs programmā paredzēto prasību izpildei. Ar novada
pašvaldības atbalstu tiek nodrošināts transports izbraukumiem uz
sacensībām, kā arī komandējuma izdevumi.

Sagatavot augstas
klases sportistus, lai
pārstāvētu Latviju
starptautiska mēroga
sacensībās.

2019.gadā 16 profesionālās ievirzes izglītības programmu
audzēkņi ir iekļauti Latvijas izlases kandidātu sarakstos vai sastāvā.
Pasaules čempionātā orientēšanās junioriem startēja Signe Sirmā,
Rihards Krūmiņš, Elza Ķuze Eiropas jauniešu čempionātā
orientēšanās izcīnīja sudraba medaļu. Regbijā 4 sportisti tika
iekļauti Latvijas U19 izlasē- Artjoms Ņikiforovs, Kirils Ņikiforovs
Kirils Stanuļevičs, Jurģis Gulbis .Vieglatlētikā 4 sportisti startēja
Latvijas izlases sastāvā Baltijas čempionātā- Elva Vestarta, Kristers
Čams, Kārlis Eiduks, Madara Ozoliņa

Veikt regulāru
audzēkņu
sasniegumu uzskaiti
un analīzi.

Regulāri tiek veikti audzēkņu sasniegumu apkopojumi , to analīze.
Audzēkņu apmeklēto sacensību reģistrs tiek veikt VIIS. Mācību
treniņu grupas sacensību rezultāti pēc katrām sacensībām tiek
ievietoti e-klasē.

Nodrošināt atbalsta
pasākumus
jauniešiem.

Nodrošināta treniņu nodarbību vieta, regulāri atjaunots inventārs.
Nodrošināta piedalīšanās dažāda mēroga sacensībās. Iespēja
apgūt attiecīgā sporta veida tiesneša darba pieredzi. Audzēkņiem
nodrošināta bezmaksas medicīniskā aprūpe un fizioterapeita
konsultācijas.

Darbs ar talantīgajiem
audzēkņiem.

2019.gadā notika 8 mācību treniņu nometnes Latvijā un 3
ārzemēs , atbalstīta talantīgo audzēkņu dalība starptautiskās
sacensībās un federāciju rīkotajās ārzemju nometnēs, gatavojoties
Pasaules un Eiropas čempionātiem.

Labāko sportistu

Katru mācību gadu “Jaunatnes sporta laureātā” tiek godināti
5

Skolas vide

Resursi

Sporta centra
darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

godināšana.

labākie sportisti.

Veidot emocionāli,
fiziski un psiholoģiski
drošu vidi.

Ir apzināti riska faktori un trūkumi. Veikti iespējamie trūkuma
novēršanas pasākumi.

Telpu remonts un
sporta bāžu
labiekārtošana

2016.gadā veikta sporta centra administratīvo telpu un sporta
zāles renovācija. Sadarbībā ar attīstības nodaļu tiek realizēti
projekti novada sporta bāžu labiekārtošanā.

Sporta inventāra
modernizācija

Sporta veidu nodaļas nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru un
sporta apģērbu.

Pedagogu
Visiem pedagogiem ir atbilstoša kategorija, treneri savas
profesionālā pilnveide. zināšanas papildinājuši apmaksātos Latvijas treneru
tālākizglītības un sporta veidu federāciju rīkotos kursos.
IT iespējas mācību
procesa
modernizēšanai, Eklases ieviešana.

No 2017/18.m.g. ir ieviesta e-klase. Sporta centram ir sava mājas
lapa, kurā tiek ievietota aktuālā informācija

Sporta inventāra
modernizācija

Budžeta ietvaros katru gadu katrā sporta veidā tiek atjaunots
sporta formu un inventāra klāsts. Aprīkota un nodrošināta ar
inventāru fizioterapijas kabinets.

Veikt regulāru sporta
Sporta veidu nodaļām ir kopējs kalendārais plāns. Sporta skolas
skolas darbības
vadība veic darba plānošanu un izvērtēšanu.
izvērtēšanu un tālākās
darbības plānošanu.
Iesaistīt pedagogus
skolas darba
organizācijas procesā.

Regulāri notiek pedagoģiskās padomes sēdes.Sporta skolas
administrācija un treneri aktīvi sadarbojas ar savu sporta veidu
federācijām. Piedalās fedrerāciju sanāksmēs, palīdz sacensību
organizēšanā Jelgavas novadā.

Atbilstoši iekšējiem un Regulāri notiek iekšējo reglamentējošo dokumentu pilnveide.
ārējiem normatīvajiem
aktiem veidot skolas
darbību
reglamentējošus
dokumentus.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikuma izpilde.
Iepriekšējā akreditācija Jelgavas novada sporta centrā notika 2014.gada jūnijā. Sporta centrs
tika akreditēts uz 6 gadiem bez komisijas.

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
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4.1.Mācību saturs
4.1.1. Sporta centra īstenotās sporta izglītības programmas
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrs īsteno 10 licencētas izglītības programmas un ir izveidota materiāli tehniskā
bāze šo programmu apguvei.
Sporta centra
īstenotās
Programmas
Īstenošanas
Kods
programmas
nosaukums
ilgums
Nr.p.k.
2019/2020.m.g.
20V 813 001
P_1848
8 gadi
1 Volejbols
30V 813 001
P_1849
3 gadi
2 Volejbols
20V 813 001
P_1850
8 gadi
3 Vieglatlētika
30V 813 001
P_1851
4 gadi
4 Vieglatlētika
20V 813 001
P_1852
8 gadi
5 Regbijs
30V 813 001
P_1853
3 gadi
6 Regbijs
20V 813 002
P_1854
8 gadi
7 Brīvā cīņā
30V 813 002
P_1855
3 gadi
8 Brīvā cīņā
20V 813 003
P_1856
8 gadi
9 Orientēšanās
30V 813 003
P_1857
4 gadi
10 Orientēšanās

Audzēkņu skaits programmās pa mācību gadiem
2019/20

Regbijs

16

2018/19

2017/18

2016/17

Volejbols

44

31
25

Vieglatlētika
40
Futbols

Brīvā cīņa

2014/15

35
29

113

Orientēšanās

2015/16

128

172
165

196

237

57
66
55

50

59
61

105

72

13
16
35
21
49
53

63
63
66

86

No 2017/18.mācību gada ir licencēta regbija programma, sākot tās īstenošanu ar
pašvaldības atbalstu treneru algām un mācību treniņa procesa nodrošināšanai.
Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās
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sagatavotības, speciālās sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās prasmes
apguve un to pilnveidošana.
Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmām.
Visi treneri izprot, kā viņa sporta veida saturs iekļaujas īstenotajās izglītības
programmās un pārzina sporta veidā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Sporta centrā ir vienotas prasības treniņu vielas tematiskajai plānošanai. Tematiskajos
plānos ir norādīta laika sadale katra temata apguvei, plānotie normatīvu kārtošanas datumi.
Plānos tiek veiktas korekcijas atkarībā no vielas apguves tempa. Treneri plāno un veic
individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem audzēkņiem un audzēkņiem, kuriem
nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē.
Sporta centra vadība sekmīgi pārrauga un koordinē programmu izvēli un tematisko
plānu izstrādi. Treneriem ir nodrošinātas konsultācijas plānu izstrādei.
Mācību treniņu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajai programmai.
Nodarbību sarakstu regulāri aktualizē, atbilstoši esošajai situācijai.
Esošo izglītības programmu īstenošanā Sporta centrs piedāvā dažādas iespējas un
resursu nodrošinājumu:
 Sporta centram ir atbilstošas sporta bāzes programmu īstenošanai, nepieciešamības
gadījumos tās tiek nomātas;
 nodrošina ar transportu izbraukumiem uz sacensībām un treniņu bāzēm;
 treneriem un administrācijai pieeja pie datora un interneta;
 programmu īstenošanai ir nepieciešamo tehnisko mācību līdzekļu, sporta inventāra
un telpu nodrošinājums;
 skolā ir medicīnas un fizioterapijas kabinets, strādā sporta ārsts un fizioterapeits.

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1 Mācīšanas kvalitāte
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrā treneri strādā atbilstoši apstiprinātam nodarbību grafikam. Nodarbību
uzskaite tiek veikta e-klases žurnālos, tur arī treneri ievieto gada plānu, tematisko plānu,
audzināšanas darba plānu, sacensību rezultātus. Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota
atbilstoši prasībām.
Mācību gada laikā pedagoģiskās padomes sēdēs notiek mācību procesa un nodarbību
analīze. Treneri atskaitās par padarīto darbu un sasniegumiem sacensībās. Direktora vietniece
regulāri kontrolē e-klases žurnālu aizpildīšanu, veiktos ierakstus – ir veikti attiecīgi ieraksti
par kontroli.
Regulāri notiek mācību –treniņu nodarbību vērošana, izvērtētas izmantotās mācību
metodes, norise.
Izglītojamos Sporta centrā uzņem ar direktora rīkojumu uz iesnieguma pamata un
ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.
Treneri izmanto daudzveidīgas treniņa metodes, kas atbilst audzēkņu spējām,
vecumam, sporta veida specifikai un treniņa satura prasībām. Treneri regulāri pilnveido savas
zināšanas kursos, dalās pieredzē, vēro un piedalās dažādos semināros un sporta sacensībās.
Teorētisko zināšanu labākai apguvei treneri izmanto modernās tehnoloģijas. Tiek
filmēti treniņu procesi, sacensības, treneris regulāri ar izglītojamajiem veic analīzi.
Sporta centra izglītojamie regulāri piedalās sacensībās saskaņā ar sporta veidu
federāciju apstiprinātajiem valsts nozīmes sacensību kalendāriem.
Sporta centrs organizē sadarbību ar dažādiem sporta klubiem, citām sporta skolām.
Atbalsta piedalīšanos turnīros un sacensībās. Motivējoši un pašapziņu paaugstinoši ir Sporta
centrā īstenotie starpvalstu projekti – piedalīšanās starptautiskajās sacensībās.
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2018.gadā Sporta centra audzēkņi tika iesaistīti starptautiskā projekta FAIRHAP - Fair
Play and Happiness through Sports (579709-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP) realizācijā, kurā
tika iesaistīti 135 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, kā arī 8 treneri.

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte
Vērtējuma līmenis – labi.
Sporta centra administrācija informē trenerus par izvirzītajām prasībām grupu
komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, vecuma un skaita atbilstību mācību
treniņu grupai.
Mācību gada sākumā treneri izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem,
iekšējas kārtības un drošības noteikumiem. Notiek instruktāžas par drošības noteikumu
ievērošanu. Izglītojamiem ir pieejamas sporta bāzes un atbilstošs inventārs
Ir visiem nosacījumiem atbilstošs nodarbību saraksts. Visos sporta veidos tiek
organizēts gan individuālais, gan grupu darbs, bet individuālās nodarbības laiku ne vienmēr ir
iespējams saskaņot ar visu audzēkņu iespējām, tās apmeklēt. Visiem audzēkņiem ir iespēja
piedalīties sacensībās.
Audzēkņi prot trenēties grupās, palīdz cits citam treniņu procesā, iesaistās kopīgos
projektos.
Labākie audzēkņi ik gadu piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas
čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās. Audzēkņi arī
tiek iekļauti dažādu vecuma grupu Latvijas izlasēs.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtējuma līmenis – labi.
Treneri regulāri izvērtē un analizē audzēkņu treniņu procesā sasniegto, pamatojoties
uz iegūtajiem sacensību rezultātiem, un nodarbību apmeklējumu.
Treneri ievēro vērtēšanas pamatprincipus un Sporta centra izstrādāto sistēmu,
organizējot kontrolnormatīvu pārbaudi, vērtējot audzēkņu sasniegumus un informējot
vecākus.
Treneri veic normatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, ierakstot tos grupas žurnālos un
citos skolas noteiktajos dokumentos.
Sporta centra datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, protokoli un Latvijas jaunatnes
čempionātu protokoli. Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan pedagoģiskās padomes
sēdēs un analīzes rezultātus izmanto mācību treniņu procesa pilnveidošanai
Sporta centrā ir noteikta audzēkņu pārcelšanas kārtība nākamajā grupā, kas tiek
izskatīta pedagoģiskās padomes sēdēs.
Ir izveidotas vienotas formas atskaites vērtējumu uzskaitei gadā. Tiek veikta rezultātu
dinamikas analīze. Sasniegumus un vērtējumu analizē Sporta centra pedagoģiskās padomes
sēdēs.
Labākos jauniešus apbalvo Jaunatnes sporta laureāta pasākumā par sasniegtajiem rezultātiem
kalendārajā gadā.
.

4.3. Audzēkņu sasniegumi
4.3.1.Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas.
Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Kontroles
normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un
to rezultāti izvērtēti. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti pedagoģiskās
padomes sēdēs un sapulcēs. Sporta centra mājas lapā regulāri ievietota informācija par
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audzēkņu sasniegumiem sacensībās, kā arī publicēta Jelgavas novada pašvaldības
“Jelgavas Novada Ziņas”, Jelgavas laikrakstā “Zemgales Ziņas” .

avīzē

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Pārskats par sasniegumiem 2019.gada sezonā
Brīvā cīņa
Maksims Prokofjevs
Daniels Grigorjevs
Diāna Maļavko
DENISS Fiļimonovs
Marks Sokolovs
Orientēšanās

Juniori
Juniori
Juniori
Juniori
Juniori

Latvijas meistarsacīkstes junioriem
Latvijas meistarsacīkstes junioriem
Latvijas meistarsacīkstes junioriem
Latvijas meistarsacīkstes junioriem
Latvijas meistarsacīkstes junioriem

3.v.
3.v.
1.v.
2.v.
3.v.

Elza Ķuze
Ralfs Jānis Eižvertiņš
Signe Sirmā
Rihards Krūmiņš
Laura Krūmiņa
Edvards Krūmiņš
Māra Segliņa
Gustavs Plonis
Kevins Švalbe
Emīls Vilkaušs
Ralfs Prauliņš
Luīze Plone

S18
V18
Pieaugušie
Pieaugušie
S12
V14
S12
V14
V12
V12
V12
S12

Pasaules skolēnu čempionāts
Latvijas čempionāts sprintā
Latvijas čempionāts sprinta stafetē
Latvijas čempionāts sprinta stafetē
Latvijas čempionāts vidējā distancē
Latvijas čempionāts garajā distancē
Latvijas čempionāts garajā distancē
Latvijas čempionāts nakts OS
Latvijas čempionāts stafetē
Latvijas čempionāts stafetē
Latvijas čempionāts stafetē
Latvijas čempionāts pagarinātajā
distancē

1.vieta
3.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta

Juniors
Jaunietes
U-16
Pieaugušie

Latvijas U-20 čempionāts
Latvijas U-16 čempionāts

2.v(110m/b).
3.v.(300m/b)

Latvijas ziemas čempionāts
pieaugušajiem
Latvijas čempionāts U18

3.v.(60m)

Latvijas čempionāts U18

1.v.veseris,
lode
2.vieta

Vieglatlētika
Kārlis Eiduks
Madara Ozoliņa
Kristers Čams
Artis Čakšs
Elva Vestarta
Enija Beķere
Volejbols
Līva Ēbere
Agnese Adriana
Grīnberga
Latvijas čempionāts
Latvijas čempionāts

U18
jaunieši
U18
jaunieši
Meitenes
U14
U12
meitenes
U12
meitenes
jaunieši

Latvijas čempionāta U14 škēps

Latvijas čempionāts pludmales
volejbolā
Latvijas čempionāts pludmales
volejbolā
U12 grupa
U14 grupa
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1.v. šķēps

1.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Regbijs
Latvijas čempionāts
U19
Latvijas čempionāts
U16
Latvijas čempionāta
U14
Latvijas čempionāta
U12

jaunieši

U19

1.vieta

jaunieši

U16

1.vieta

jaunieši

U14

2.vieta

jaunieši

U12

2.vieta

Sporta centra audzēkņu sasniegumi Latvijas izlases sastāvā
Izlase vieglatlētika
Kārlis Eiduks

U20 2.v. 110m/b
Baltijas komandu čempionāts Viru Igaunija

Madara Ozoliņa

U20 1.v. 400m/b
Baltijas komandu čempionāts Viru Igaunija

Kristers Čams

Pieaugušie 4.v. 4x100m stafete
Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva

Artis Čakšs

U18 1.v. šķēps
Baltijas čempionāts Viļņa Lietuva

Elva Vestarta

1.v. veseris, 2.v. šķēps
Baltijas čempionāts Viļņa Lietuva

Izlase orientēšanās
Jēkabs Segliņš

V16 Pasaules skolēnu čempionāts Igaunija, V16 Baltijas junioru kauss

Edvards Krūmiņš

V14 Baltijas čempionāts Igaunija

Sindija Letīcija
Brakmane

S14 Baltijas čempionāts Igaunija

Elza Ķuze

S18 Pasaules skolēnu čempionāts Igaunija 1.vieta, S18 Baltijas čempionāts
1.vieta garā distance, S18 Eiropas jauniešu čempionāts 2.vieta garajā
distancē- Latvijas pirmā sudraba medaļa šajā disciplīnā , kopš notiek
Eiropas jauniešu čempionāti, S20 Pasaules Junioru čempionāts 11.vieta
stafete, S18 Baltijas junioru kauss

Signe Sirmā

S20 Baltijas čempionāts,S20 Pasaules Junioru čempionāts 11.vieta stafetē,
vidējā distance 18. vieta starp 159 dalībniekiem, Pasaules čempionāts
dalība pieaugušo izlasē, S20 Baltijas junioru kauss -zelta medaļa garajā
distancē
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Rihards Krūmiņš

V20 Baltijas čempionāts, V20 Pasaules Junioru čempionāts 11.v. stafete

Ralfs Jānis Eižvertiņš

V18 Baltijas čempionāts, V18 Baltijas junioru kauss, V18 Pasaules skolēnu
čempionāts

Izlase brīvā cīņa
Diāna Maļavko

Eiropas čempionāts U17 brīvajā cīņā svaru kategorija 61kg Itālija Faenca

Izlase regbijs
Artjoms Ņikiforovs
Kirils Ņikiforovs
Kirils Stanuļevičs

Zagrebā Trophy divīzijā 2.vieta - Latvijas U18 puišu regbija
izlase Zagrebā izcīnīja otro vietu Eiropas čempionāta
“Trophy” divīzijā, kas nozīmē, ka tā kļuva par četrpadsmito
spēcīgāko kontinentā šogad. Tas ir Latvijas visu laiku
augstākais sasniegums šajā grupā

Jurģis Gulbis

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts ;
Vērtējuma līmenis – labi
Pedagogi ir apguvuši pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Bērnu tiesības
un to aizsardzība” un audzināšanas jautājumos.
Regulāri tiek apzinātas audzēkņu psiholoģiskās vajadzības. Pedagogi veic individuālo
darbu audzēkņiem, risina problēmas sadarbībā ar vecākiem, skolu.
Sporta centrā veiksmīgi tiek organizēts darbs audzēkņu veselības aprūpē. Iestājoties
Sporta centrā, katrs audzēknis iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. 1 reizi
gadā notiek padziļinātās medicīniskās pārbaudes, kuras veic BKUS sporta medicīnas centrs,
kura pēc veiktās pārbaudes sniedz rezultātu analīzi. Par šiem rezultātiem tiek informēti treneri
un vecāki. Treneri ir izgājuši pirmās palīdzības apmācību. Sacensības ir nodrošinātas ar
medicīnas personāla klātbūtni. Sporta centrā ir nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas, tiek
organizētas gan grupu vingrošanas audzēkņu stājas koriģēšanai un vispārējās fiziskās
sagatavotības paaugstināšanai, gan individuālas nodarbības.

4.4.2.izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un sporta
bāzēs, ar tiem iepazīstināti izglītojamie un personāls. Bāzes tiek uzturētas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības
dokumentācija, nepieciešamās instrukcijas personālam un izglītojamiem. Tiek ievēroti
instruktāžu grafiki, ir pasākumu plāns ekstremālām situācijām un pieejama informācija par
palīdzības dienestiem. Personāls un izglītojamie zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības
un rīcību nelaimes gadījumos. Sporta centrā ir evakuācijas plāns.
Sporta centra darbinieki ir iepazīstināti ar skolas Nolikumu, darba kārtības, iekšējās
kārtības noteikumiem, reizi gadā personāls tiek iepazīstināts ar civilās aizsardzības plānu,
darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, rīcību ārkārtas situācijās. Skolā iekārtots
žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns un veikts darba
risku faktoru novērtējums.
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Sporta bāzēs ir izvietoti evakuācijas plāni ar norādēm par izejām no telpām.
Darbinieki un izglītojamie ir instruēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Visās treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas.
Sporta bāzēs ir nodrošināta izglītojamo drošība. Sporta centram izstrādātas drošības
instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Treneri divas reizes mācību gada laikā
izglītojamos iepazīstina ar tiem, veicot attiecīgu ierakstu reģistros, kur izglītojamie ar parakstu
apliecina, ka noklausījušies informāciju un apņemas to ievērot.
Pirms braucieniem uz sacensībām, nometnēm, treneri atkārtoti instruē izglītojamos par
drošību un kārtību brauciena laikā un sacensību vietās.

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Vērtējuma līmenis - labi.
Sporta centrā audzināšanas darbā ir iesaistīti visi treneri. Balstoties uz kopēju
audzināšanas plānu, katrs treneris ir izstrādājis savu audzināšanas plānu.
Treneri pārzina savu audzēkņu rakstura īpatnības un cenšas rast pareizo pieeju katram
audzēknim individuāli, lai veicinātu katra indivīda izaugsmi un veidotu optimālo
mikroklimatu grupā.
Piedaloties daudzdienu turnīros, treneri meklē iespējas audzēkņiem pēc iespējas vairāk
uzzināt par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu audzēkņu vispusīgas personības
attīstīšanā.
Treneri rīko ārpus treniņu pasākumus nometņu laikā- ekskursijas, pārgājienus,
sadraudzības pasākumus, tikšanos ar augstas klases sportistiem.
Audzēkņi apgūst sava sporta veida tiesāšanas pamatprasmes un atbilstoši iemaņām
iesaistās attiecīgās federācijas sacensību organizēšanā. Brīvajā laikā jaunajiem sportistiem ir
iespēja kā brīvprātīgajiem iesaistīties dažādu sporta centra organizēto pasākumu norisē.

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Vērtējuma līmenis –labi
Pēc Sporta centra beigšanas absolventi saņem Profesionālās ievirzes izglītības
apliecību. Turpinot mācības jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir
iespēja turpināt trenēties dažādās augstskolu un klubu komandās.
Audzēkņi, kuri iekļauti Latvijas izlases komandā, trenējas mācību treniņu grupā pie
sava trenera, kā arī šiem audzēkņiem tiek atvēlēti speciāli laiki, lai apmeklētu Latvijas izlases
dalībnieku treniņus.
Sporta centram izveidojusies laba sadarbība ar MSĢ (Murjāņu sporta ģimnāzija). Uz
šo skolu turpināt mācības rekomendējam perspektīvākos volejbolistus, vieglatlētus. Audzēkņi
tiek informēti par iespējām izglītoties LSPA (Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija) vai LU
(Latvijas universitāte).
Sporta centrs iesaistās prakses vietu nodrošināšanā topošajiem Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas speciālistiem. Centra pedagogi pilnveido mentora prasmes. Studenti
ne tikai apgūst iemaņas un prasmes mācību treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī
informē izglītojamos par tālākizglītības iespējām.
Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un
praktiskās zināšanas tiesneša darbā.

4.4.5. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Sporta centrā mērķtiecīgi atbalsta talantīgo audzēkņu piedalīšanos Latvijas jauniešu,
junioru, pieaugušo izlases sastāvos. Treneriem ir individuālā/ grupu darba stundas, kurās
notiek papildus darbs ar talantīgajiem audzēkņiem. Sporta centrs atbalsta trenerus darbā ar
talantīgajiem sportistiem. Sporta centrs sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta
personāla darbu. Talantīgākie audzēkņi tiek atbalstīti, nodrošinot iespēju startēt starptautiskās
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sacensībās, plānojot treniņu darbu sporta nometnēs, izmantojot sporta centra budžeta
līdzekļus, kā arī papildus finansējumu no Jaunatnes Sporta fonda, sporta veidu klubiem,
sporta veidu federācijām.

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Vērtējuma līmenis – labi.
Sporta centra grupu nodarbību vietās ir piemērotas telpas, kurās var organizēt
nodarbības, kā arī ir pieejams aprīkojums un attiecīgs inventārs. Sporta centrā profesionālās
ievirzes programmu orientēšanās apguvis 1 audzēknis ar speciālajām vajadzībām (taku
orientēšanās). Pašreiz centrā audzēkņu ar speciālajām vajadzībām nav.

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrā notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm. Visa jaunākā
informācija tiek izvietota pie ziņojumu dēļa Sporta centra telpās, kā arī informācija par
sasniegumiem tiek regulāri ievietota novada laikrakstā „Jelgavas Novada Ziņas” un mājas
lapā www.jnsc.lv
Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu norisi, par
audzēkņu sasniegumiem, kā arī pārrunā, kas būtu jāpilnveido un jāuzlabo audzēkņa sniegumā,
lai sasniegtu augstāku sportisko meistarību Treneri ikdienas darbā komunicē ar vecākiem,
tiekoties individuāli, veicot saraksti e-pastā, e-klasē, zvanot pa tālruni. Vecāki tiek informēti
un iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem.
Vecāki laicīgi tiek informēti par gaidāmajiem sporta un kultūras pasākumiem, par
audzēkņa plānoto dalību tajos un nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Plānojot dalību
sacensībās, vecāki tiek informēti par audzēkņu nepieciešamību piedalīties. Pēc sacensībām,
savstarpēji sadarbojoties treneriem, audzēkņiem un vecākiem, tiek analizēti audzēkņu
sasniegumi.
Tiek rīkoti Sporta centra izlaiduma, jaunatnes sporta laureāta pasākumi, kuros piedalās
audzēkņu vecāki.
Sporta centra padomē darbojās 10 vecāku pārstāvji, pārstāvot visus sporta veidus, kuri
tiek īstenoti sporta centrā.

4.5. Iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centram ir savs logo, kuru izmanto diplomos, kreklu un suvenīru apdrukās.
Sporta centram ir savas tradīcijas- audzēkņu izlaidumi, jaunatnes sporta laureātu pasākumi,
kopējas nometnes.
Pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem reizi gadā tiek organizēti kopēji pieredzes
apmaiņas braucieni uz citām Latvijas pašvaldību sporta bāzēm, sporta skolām, iepazīstoties ar
to darbību.
Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālas un reliģiskās piederības.
Sporta centrs cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus, taisnīgi tiek risinātas
konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās treneri. Audzēkņiem, trenerim, vecākiem un
Sporta centra darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Pozitīvas
sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota Sporta centra vide, ieviešot jaunus
informācijas veidus– izmantojot pašvaldības presi, internetu u.c. .
Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē Sporta centra
sapulcēs, svētku pasākumos un mājas lapā. Tādējādi tiek veidota pozitīva sadarbības vide
starp audzēkņiem un personālu.
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Sporta centrā ir iekšējās kārtības noteikumi, kas veicina audzēkņu disciplinētību
nodarbībās un sacensībās.
Sporta centrā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem, tie var saņemt
nepieciešamo informāciju, gan par treniņu nodarbību vietu, laiku vai treneri ar darbu saistītos
jautājumos.

4.5.2. Fiziskā vide
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Sporta centra telpas atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības
standartiem, ir renovētas 2015.gadā, labiekārtotas dusās un ģērbtuves. Tās vienmēr ir tīras un
sakoptas, to uzkopšana notiek atbilstoši normatīvajām prasībām. Visi Sporta centra darbinieki
tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību.
Sporta centrs vadība ir noslēgusi līgumus īrētajās sporta bāzēs, iepazinusies ar visām
nodarbību telpām un pārliecinājusies, ka visas atbilst noteiktajām prasībām.

4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Sporta centrs darbs notiek novada sporta bāzēs, kā arī īrētās bāzēs (vieglatlētika).
Novadā ir uzbūvētas modernas sporta bāzes, kuras izmanto arī Sporta centrs mācību treniņu
nodarbībām. Pie visām sporta zālēm ir garderobes un dušas. Sporta centra rīcībā ir autobuss ar
16 vietām, kā arī iegādāts mikroautobuss ar 8 vietām, kas var nodrošināt daļu no
nepieciešamajiem pārbraucieniem uz treniņiem un sacensībām. Braucieniem tiek izmantots
transports no novada pagastiem, kā arī nepieciešamības gadījumā īrētais transports. Sporta
centrā ir 5 datori ar interneta pieslēgumu, un 4 portatīvie datori
Sporta centrā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt
zināšanas un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Ar nepieciešamo inventāru un
sacensību sporta formām nodrošina Sporta centrs. Sporta centrā ir kopētājs un skeneris treneru
vajadzībām. Ir atbilstoši iekārtotas telpas personālam. Kabineti ir nodrošināti ar mēbelēm.
Sporta centrā notiek plānveida inventāra nomaiņa. Treneri pārzina kārtību, kādā uzskaita,
pieprasa un saņem inventāru.

4.6.2. Personālresursi
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls. Treneru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Treneri ar priekšlikumiem un zināšanām piedalās skolas mācību programmu pilnveidē.
Treneri patstāvīgi apmeklē treneru kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, kurus
finansiāli atbalsta Sporta centrs. Aktīvi iesaistās novada un citu novadu sporta pasākumu
organizēšanā, sniedz konsultācijas citiem treneriem, sporta skolotājiem un interesentiem.
Sporta centrā strādā 18 treneri- no tiem 2 ar A kategoriju, 10 ar B kategoriju, 1 ar C
kategoriju, 2 sporta studiju absolventi, 3 sporta studiju studenti.
Pēc izglītības 2 sporta pedagoģijas maģistri, 11 augstākā sporta pedagoģiskā
(bakalaura grāds vai pielīdzinātais maģistrs), 1 ar profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība,
1 ar citu augstāko izglītību, 3 sporta studiju studenti.
Sporta centra vadību nodrošina direktors, direktora vietnieks, 2 galvenie speciālisti,
sporta ārsts, fizioterapeits, lietvede –sekretāre, 4 tehniskie darbinieki ( 2 šoferi, 2 dežurantiapkopēji).
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4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrs vadība realizē regulāru darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un
nosakot tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos sporta centra
darba aspektos.
Tiek izstrādāta vērtēšanas metodika, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Sporta
centra vadība organizē un pārrauga pašvērtēšanas procesu, ar pašvērtējuma ziņojumu
iepazīstina Sporta centra darbā ieinteresētās puses.
Ir izstrādāta „Kārtība pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanai”. Vērtēšana sastāv no
katra pedagoga pašvērtējuma un administrācijas vērtējuma. Pamatojoties uz izvērtējuma
rezultātiem, tiek diferencēta maksa par trenera darba likmi, kā arī treneri saņem kvalitātes
piemaksas.
Pamatojoties uz 2016.gada 27.jūlija domes sēdē apstiprinātajām „Jelgavas novada
attīstības programmu 2017.- 2023.gadam” ir izstrādāts Sporta centra attīstības plāns.
Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Sporta centra attīstības plāns ir
veidots, ņemot vērā Sporta centrs pamatmērķus.
Skolā ir izstrādāts darba plāns kārtējam mācību gadam un darbības pārskats par
iepriekšējo gadu. Darba plāns tiek regulāri pārskatīts un pielāgots reālajai situācijai.

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Vērtējuma līmenis – labi
Sporta centrā ir visa nepieciešamā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Centra
darbību nosaka nolikums un citi normatīvie akti. Izglītības iestādes dokumenti atbilst
dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, tie sakārtoti atbilstoši lietu
nomenklatūrai. Nomenklatūra tiek aktualizēta Sporta centrā un atbilstoši likumdošanai Valsts arhīvā.
Sporta centrs veic personāla pārraudzības funkcijas, ir visu darbinieku amatu apraksti,
kuros noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Sporta centrā ir iekārtotas
personu lietas visiem pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem un audzēkņiem.
Sporta centra direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus
un pārrauga to izpildi. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem
un to izpildi.
Centrs nodrošina organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē īstenotajām
programmām. Metodisko darbu veic sadarbībā ar sporta veidu federācijām un citām sportu
pārstāvošām institūcijām.
Sporta centrs rīko tematiskus un praktiskus seminārus, uz kuriem uzaicina speciālistus
– lektorus. Treneri aktīvi apmeklē sava sporta veida metodiskās sanāksmes, seminārus un
dalās pieredzē.
Skolā darbojas
pedagoģiskā padome,
kurā ietilpst visi
skolā strādājošie
pedagogi. Pedagoģiskās sanāksmes tiek protokolētas. Notiek pieņemto lēmumu kontrole.
Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes
programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Vērtējuma līmenis –ļoti labi
Sporta centrs vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem,
sasniegumiem, pieredzi un citām darba aktualitātēm Jelgavas novada laikrakstā „Jelgavas
Novada Ziņas” un mājas lapā www.jnsc.lv
Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pašvaldības, valsts institūcijām, sporta veidu
federācijām, Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi un nevalstiskajām
organizācijām.
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Sporta centrs sadarbojas ar īstenoto profesionālās ievirzes programmu sporta veidu
federācijām, sniedzot savus priekšlikumus dažādos ar jaunatnes sporta darbu saistītos
jautājumos, sadarbojas sacensību organizācijas jautājumos.
Sporta centrs
piedalās dažādos projektos, reģionāla un starptautiskā līmeņa
sacensībās.

JELGAVAS NOVADA SPORTA CENTRA PAŠVĒRTĒJUMA
KOPSAVILKUMA TABULA
Joma un rezultatīvais rādītājs
1. Mācību saturs
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1 Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
sociālpedagoģiskais atbalsts

Vērtējuma līmenis
labi
labi
labi
labi
ļoti labi
ļoti labi
labi
labi

4.3. Atbalsts personības veidošanai
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Skolas vide
5.1. Mikroklimats
5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2.Personālresursi
resursi
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināša
7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
8. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
7.3.

labi
labi
labi
labi
labi
labi
ļoti labi
ļoti labi
labi
labi
labi
ļoti labi

9. kvakvalitātes nodrošināšana

5. Citi sasniegumi ( iestādes svarīgais, specifiskais)
Sporta centra audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu
augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīvesveidu arī pēc Sporta centra
beigšanas.
Sporta centra treneri regulāri piedalās sporta federāciju rīkotajos semināros valstī
(teorētiskos un praktiskos), tālākizglītības kursos tā paaugstinot savu kvalifikāciju (zināšanas
un prasmes), lai pielietotu jaunāko un modernāko savā darbā. Bijušie sporta centra audzēkņi
turpina mācīties LSPA un citās ar sportu saistītās augstākās izglītības iestādēs.
Sporta centra rīcībā ir autobuss ar 16 vietām, mikroautobuss ar 8 vietām, kas var
nodrošināt daļu no nepieciešamajiem braucieniem uz treniņiem un sacensībām.
Novadā ir uzbūvētas un renovētas modernas sporta zāles, kas ļauj pilnvērtīgi apgūt
sporta veida izglītības programmu.
Sporta centra audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja paaugstināt savu meistarību,
piedaloties valsts un starptautiska mēroga sacensībās.
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Pašvaldības finansiāli atbalsta sporta centra audzēkņu startus Latvijas izlases sastāvos
Pasaules un Eiropas junioru, jauniešu čempionātos
Sporta centrs organizē Latvijas čempionāta volejbolā posmus dažādās vecuma grupās,
to tiesāšanā tiek iesaistīti vecāko grupu audzēkņi.

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem
secinājumiem)
Plānots palielināt Jelgavas novada sporta centra audzēkņu skaitu, iesaistot vairāk
bērnus no Jelgavas novada lauku pagastiem, Ozolnieku novada, Jelgavas pilsētas, piedāvājot
iespējas apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Plānots analizēt grupu audzēkņu noturīgumu mācību – treniņu grupās, kas dos iespējas
sasniegt atzīstamākus rezultātus sporta meistarības pilnveidošanas (SMP) grupām.
Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar sporta veidu federācijām metodisko materiālu,
sporta veidu programmu izstrādē, treniņu un sacensību sistēmas pilnveidošanā
Sistemātiski paaugstināt pedagogu profesionālo kvalifikāciju, nodrošināt Sporta
centrs līdzfinansējumu treneru kvalifikācijas celšanas kursiem.
Piedalīties dažādos projektos ar mērķi piesaistīt vairāk līdzekļu modernu iekārtu,
inventāra un tehnoloģiju iegādei.
Pilnveidot informāciju par Sporta centru mājas lapā www.jnsc.lv , dodot iespēju
interesentiem iepazīties ar audzēkņu sasniegumiem, notikušajām sacensībām, to rezultātiem.
Tiek apzināti dažādi sadarbības partneri, ar kuriem tiks veidoti kopēji projekti
pedagogu tālākizglītībai un audzēkņu pieredzes apmaiņas programmām.
Vladislavs Beitāns

Jelgavas novada Sporta centra direktors

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v
.
SASKAŅOTS

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Ziedonis Caune
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v
(datums)
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