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LIELVĀRES NOVADA SPORTA CENTRA
STRUKTŪRA

Skolas padome

Lielvārdes novada Sporta
centra direktors

Pedagoģiskā padome

Lietvedis (1)

Direktora vietnieks
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IEVADS
Lielvārdes novada Sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) attīstības plāns
izstrādāts, saskaņā ar Sporta likumu, Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu,
Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta
2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666), Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–
2020.gadam, Lielvārdes novada Izglītības attīstības programmā 2015.- 2020.gadam
plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem.
Attīstības plāna izstrādē izmantoti Sporta centra dati par profesionālās ievirzes
izglītības programmām, mācību procesa īstenošanu, veiktajām investīcijām un
īstenotajiem projektiem. Ņemti vērā pedagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāku un
iedzīvotāju anketēšanas rezultāti (64 respondenti), kā arī Skolas padomes viedoklis.
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (turpmāk –
Pamatnostādnes) noteikts izglītības attīstības politikas virsmērķis – nodrošināt
kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un
ilgtspējīgai valsts izaugsmei, savukārt Sporta politikas izvirzītais vadmotīvs ir:
Sports – dzīves kvalitātei, Sporta politikas pamatnostādnēs definētais sporta politikas
mērķis – palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā
nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm.
Gan izglītības politikas, gan sporta politikas mērķi ir saistoši Sporta centram, jo
Sporta centrs ir Lielvārdes novada domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta sporta
profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas nodrošina sporta profesionālās ievirzes
izglītības programmu īstenošanu, kvalitatīvus pakalpojumus Lielvārdes novada
iestādēm, organizācijām, iedzīvotājiem un ar savu darbību veicina veselas un fiziski
attīstītas sabiedrības veidošanu.
Sporta centra attīstības plāna mērķis ir atspoguļot ilgtermiņa aktivitātes, kas
jāveic, lai nodrošinātu kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības programmu
īstenošanu, mūsdienīgu materiālo bāzi, sekmētu sportistu sagatavošanas un sacensību
sistēmas attīstību Lielvārdes novadā, veicinātu iedzīvotāju (it īpaši bērnu un jauniešu)
fizisko aktivitāti, sekmētu sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību
Veidojot attīstības plānu, ir ņemti vērā šādi principi:
pieejamība – visiem novada bērniem un jauniešiem ir vienlīdzīgas iespējas apgūt
piedāvāto profesionālās ievirzes izglītību, interešu izglītību, attīstīt savas fiziskās
īpašības, pilnveidot prasmes un iemaņas; ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja
nodarboties ar sporta aktivitātēm;
labvēlīga attieksme un atbalsts – ja nepieciešams, Sporta centrs nodrošina bērnu
un jauniešu ar īpašām vajadzībām konsultatīvu, praktisku palīdzību fizisko īpašību un
spēju attīstīšanā.
sadarbība – attīstības plānošanā iesaistītas visas ieinteresētās puses: pašvaldība,
pedagogi, izglītojamo vecāki, novada iedzīvotāji;
koordinācija – Sporta centra darbs tiek koordinēts saskaņā ar IZM un dibinātāja
noteiktajiem darbības principiem. Tiek nodrošināta integrēta pieeja darba plānošanā
un izmaiņu ieviešanā.
resursu efektivitāte – racionāla un mērķtiecīga pieejamo finanšu resursu
izmantošana.
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Attīstības plānā ir izklāstīti veicamie uzdevumi, sniegta finanšu informācija par
nepieciešamo līdzekļu apjomu, lai nodrošinātu kvalitatīvu Sporta centra darbību,
atjaunotu un pilnveidotu materiālo bāzi, kā arī veicinātu attīstību.
Sporta centra vīzija
Valsts līmenī atzīta sporta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmas. Profesionālās ievirzes izglītības programmu
izglītojamie piedalās Latvijas izlases sastāvos.
Starpnovadu atzīta sporta iestāde veselīga dzīves veida un sporta
popularizēšanai, vietēja, valsts un starptautiska mēroga sacensību organizēšanai.
Sporta centra misija
Nepārtraukti strādāt pie izglītības satura un mācību darba kvalitātes pilnveides,
kļūstot par efektīvu un mūsdienīgu izglītības iestādi, kur profesionālu pedagogu un
treneru vadībā iespējams apgūt daudzveidīgas sporta programmas.
Nodrošināt kvalitatīvu novada un starpnovadu sporta pasākumu organizēšanu
un veselīga dzīves veida popularizēšanu iedzīvotājiem.
Attīstības nodrošināšanai Sporta centra veicamie uzdevumi ir:
1. Nodrošināt mūsdienu vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu profesionālās ievirzes
un interešu izglītības piedāvājumu, dodot iespēju katram bērnam un jaunietim
iesaistīties ar sporta aktivitātēs, sekmēt veselības saglabāšanu un
nostiprināšanu.
2. Izstrādāt un attīstīt jaunas sporta izglītības programmas.
3. Pilnveidot izglītojamo piesaisti un izaugsmi, informējot sabiedrību par sporta
izglītības iespējām un sasniegumiem.
4. Paplašināt iespējas nodarboties ar sportu dažādām iedzīvotāju grupām.
5. Veicināt pedagogu izaugsmi, nodrošināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidi.
6. Celt Sporta centra prestižu, veicināt nacionālo un starptautisko atpazīstamību un
sadarbību sporta jomā, organizējot dažādu līmeņu un veidu sacensības.
7. Mērķtiecīgi piesaistot finansējumu (maksas pakalpojumi, projekti, partnerība),
pilnveidot Sporta centra materiāli tehnisko nodrošinājumu atbilstoši
profesionālās ievirzes izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un
telpu noslogojumam.
8. Nodrošināt finanšu līdzekļu un Sporta centra telpu, teritorijas efektīvu un
racionālu izmantošanu.
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Sabiedrības dzīves neatņemama sastāvdaļa ir sports, tas aptver vairākas jomas
-jaunatnes sportu, tautas sportu un augstu sasniegumu sportu. Lai veicinātu visas
sabiedrības veselīgu dzīvesveidu, sporta nodarbības jāorganizē un jāveido tā, lai tās
būtu pieejamas visiem, kas to vēlas, dotu katram dalībniekam zināmu gandarījumu un
pozitīvi ietekmētu cilvēkus gan garīgā un fiziskā, gan sociālā un kultūras ziņā, sporta
aktivitāšu pamatā ir atziņa, ka visi cilvēki ir vienlīdz līdzvērtīgi.
Sporta likumā sports ir definēts kā visu veidu individuālas vai organizētas
aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu
gūšanai sporta sacensībās, savukārt sports izglītības iestādēs nodrošina fizisko un
garīgo spēju izkopšanu un attīstību, veido izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un
sporta sacensību.
Lielvārdes novadā sporta ievirzes izglītības apguvi, augsta līmeņa sportistu
sagatavošanu, kā arī sporta pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam nodrošina
Sporta centrs (juridiskā adrese Raiņa iela 22, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070).
Sporta centru 1995. gadā kā Lielvārdes bērnu un jaunatnes sporta skolu dibināja
Lielvārdes novada dome. Sporta skola tika izveidota uz Lielvārdes pamatskolas sporta
bāzes. 2002. gadā Sporta skolu akreditēja uz sešiem gadiem un pirmoreiz tai piešķirta
valsts budžeta mērķdotācija. 2004. gadā Lielvārdē uzsāka jaunas sporta būves
projektēšanu un būvniecību. 2005. gadā uzbūvētās ēkas apsaimniekošanu pārņem
Sporta skola. 2008.gada 30.aprīlī Sporta skolu pārveido par Lielvārdes novada Sporta
centru.
Sporta centrs darbojas saskaņā ar Dibinātāja apstiprinātu nolikumu. Sporta
centrā ir sporta zāle ar sintētisko segumu un skrejceļu, trenažieru zāle, aerobikas zāle
un cīņas zāle. Sporta centrā notiek nodarbības florbolā, basketbolā, vieglatlētikā – tā ir
visiem standartiem atbilstoša bāze, kur notiek arī starptautiska mēroga sacensības. Lai
nodrošinātu kvalitatīvu Sporta centra darbību un sporta aktivitāšu pieejamību, Sporta
centrs izmanto Lielvārdes pamatskolas un Lēdmanes pamatskolas sporta zāli, Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukumu.
Jau no Sporta centra dibināšanas tas nodrošina sporta profesionālās ievirzes
izglītības programmu īstenošanu. Īstenojamās profesionālās ievirzes programmas ir
aktualizētas un 2014.gada 25.novembrī licencētas un 2014.gada 11.septembrī visas
programmas ir akreditētas. Sporta centrā profesionālās ievirzes izglītības programmas
tiek īstenotas labā līmenī, kopumā novadā pieaug jauniešu un iedzīvotāju informētība
par sporta nozīmi, par ko liecina izglītojamo skaita pieaugums.
Profesionālās
ievirzes
sporta
programmas
Florbols
Florbols
Teniss
Vieglatlētika

Kods
20V81300
30V81300
20V81300
20V81300

Izglītojamo skaits
profesionālās ievirzes
izglītības programmās
2011. 2012. 2013. 2014.
86
70
76
84
28
25
28
29
34
34
36
44
70
73
73
159
202
208
221
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Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem izglītojamie saņem apliecību par profesionālās
ievirzes izglītības programmas apguvi.
Sporta centrs īsteno arī interešu izglītības programmas, kas novada jauniešiem
nodrošina iespēju ārpus stundām iesaistīties viņiem saistošās sportiskās aktivitātēs.
Interešu
izglītības
programmas
Volejbols
Vieglatlētika
Futbols
Basketbols

Izglītojamo skaits
profesionālās ievirzes
izglītības programmās
2011. 2012. 2013. 2014.
25
25
28
26
28
16
18
14
16
50
44
58
44

Sporta centrā ar jauniešiem strādā 11 pedagogi. Visiem pedagogiem ir
normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. Palielinoties izglītojamo skaitam,
pedagogu skaits paliek nemainīgs, jo šobrīd nav licencētas un akreditētas jaunas
profesionālās ievirzes programmas, savukārt īstenojamās interešu izglītības
programmas katru mācību gadu mainās, tas saistīts ar pieprasījumu un piešķirtās
mērķdotācijas apjomu.

Sporta centrā fizioterapeits sadarbībā ar Valsts sporta veselības aģentūru jaunajiem
sportistiem nodrošina obligātās veselības pārbaudes. Sporta centra saimnieciskās
vajadzības nodrošina 10 tehniskie darbinieki.
Finansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai daļēji tiek
saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas, izglītības programmu īstenošanai pārējo
nepieciešamo finansējumu nodrošina Lielvārdes novada pašvaldība. Lielvārdes novada
pašvaldība finansē ar mācību procesa nodrošināšanu, apsaimniekošanu, sporta bāzes
uzturēšanu saistītos izdevumus. Interešu izglītības programmas tiek īstenotas no valsts
budžeta finansējuma. Papildus ienākumi Sporta centra budžetā ir izglītojamo vecāku
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līdzfinansējuma maksa, ieņēmumi no telpu nomas, inventāra īres. Katru gadu
ieņēmumi pārsniedz EUR 30 000.
2010.gads
Budžeta iestādes
ieņēmumi

35 295

2011.gads
34 210

2012.gads

2013.gads

41 620
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2014.gads
44 769
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2.SPORTA CENTRA DARBA IZVĒRTĒJUMS
Sporta centrs piedāvā daudzpusīgu sporta izglītību un kvalitatīvas brīvā laika
pavadīšanas iespējas Lielvārdes novada bērniem, jauniešiem un iedzīvotājiem. Sporta
centra darbība un finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots saskaņā ar Nolikumā
definētajiem mērķiem un uzdevumiem – attīstībai, sporta inventāra iegādei, dalībai
sacensībās u.c.
SWID analīze
SWID analīze veikta, pamatojoties uz izglītojamo, izglītojamo vecāku, treneru,
skolas padomes un novadu iedzīvotāju viedokli, kas tika izteikts anketās un Skolas
padomes sanāksmēs.
Stiprās puses

Vājās puses

1. Daudzpusīgs programmu piedāvājums un mācību saturs
2. Iespēja pilnveidoties – izglītojamajiem nodrošināta iespēja
pakāpeniski paaugstināt savu sportisko meistarību, piedaloties
valsts un starptautiska mēroga sacensībās
3. Konkurētspējīga izglītība – izglītojamie spēlē izlasēs
4. Laba grupu komplektācija
5. Izglītojamiem regulāri nodrošinātas medicīniskās apskates
6. Izveidots āra trenažieru laukums
7. Sporta zālē pasaules līmeņa sacensību sporta segums
8. Treniņu procesā iespējams izmantot Lielvārdes pamatskolas un
Lēdmanes pamatskolas sporta bāzes
9. Ir ieviesta e-klase
10. Izveidojušās savas tradīcijas Sporta centra sacensību
organizēšanā
11. Atsaucīgi, pretimnākoši, zinoši, augsti kvalificēti pedagogi ar
atbilstošu trenera kategoriju
12. Daļa ieņēmumu paliek sporta centrā
13. Sporta centra vadība domā par saviem darbiniekiem
14. Daļa treneru ir bijušie izglītojamie
15. Ļoti laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem
16. Vecāku līdzfinansējums
17. Laba sadarbība ar citām izglītības iestādēm un sporta skolām
1. Liela izglītojamo noslogotība vispārizglītojošajā skolā,
ārpusstundu nodarbībās, citās profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs
2. Nav iespējas spēlēt hokeju – nav slidotavas
3. Nav atbilstoša stadiona āra treniņiem
4. Ne visos sporta veidos ir atjaunots inventārs, trūkst finanšu
līdzekļu inventāra atjaunošanai
5. Treneri strādā vairākās darba vietās
6. Nav izguldināšanas vietas, nevar organizēt nometnes
7. Interešu izglītības programmas nav ilglaicīgas (katru gadu cita
veida programmas)
8. Nav atbilstoša transporta, lai piesaistītu novada pagastu
jauniešus, dotos uz treniņiem uz citām sporta zālēm, zemāko līgu
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Iespējas

Draudi

spēlēm, esošajam transportam nav šofera
9. Zālēm liels noslogojums
10. Nav finansējuma pieredzes apmaiņas braucieniem uz ārzemēm
11. Zāles noslogotības dēļ nav iespējas nodarboties ar volejbolu,
futbolu u.c. sporta veidiem
12. Lielāka loma jāpievērš tautas sporta attīstīšanai
13. Nav apgaismojuma sporta laukumā
14. Nepietiekama izglītojamo un vecāku atbildība par mācībutreniņu un sacensību apmeklējumu
15. Mazaktīva izglītojamo un vecāku līdzdarbība Sporta centra
padomes darbā
16. Nepilnīga līdzmaksājumu kontroles sistēma
1. Izmantojot mūsdienīgas mācīšanas metodes un jaunākās sporta
zinātnes atziņas mācību – treniņu procesā, veicinātu izglītojamo
motivāciju un sporta meistarības pilnveidi
2. Vairāk organizējot sporta pasākumus, tiks veicināta piederības
sajūta, celsies prestižs, sabiedrībai būs vairāk informācijas
3. Piesaistot pašvaldības un ES līdzekļus var iekārtot
internātu/viesnīcu un organizēt nometnes sportistiem – tas
veicinās sporta centra atpazīstamību, cels prestižu
4. Ieguldot līdzekļus Edgara Kauliņa vidusskolas un Lāčplēša
stadiona izbūvē, vecinātu tautas sporta attīstību un nodrošinātu
gan sporta centra, gan vidusskolas izglītojamo veselīgu dzīves
veidu
5. Piesaistot finansējumu apgaismojuma izbūvei, veicinātu
sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs
6. Saglabājot Sporta centra nopelnītos līdzekļus, nodrošinātu
pedagogu pieredzes apmaiņu ārzemēs, kas veicinātu jaunu
mācību metožu izmantošanu treniņu procesā, motivētu
pedagogus
7. Iesaistoties GETTO GAMES, veicinās Lielvārdes novada
atpazīstamību
8. Organizējot starptautiska mēroga sacensības novadā, veicinās
novada atpazīstamību, sporta centra prestižu
9. Veidojot Sporta centra filiāli Jumpravā, vairāk izglītojamo
iesaistīsies sporta izglītības apguves procesā, veicinās veselīga
dzīves veida popularizēšanu
1. Pasliktinās bērnu un jauniešu veselības stāvoklis, ir daudz
iedzimtu slimību, pastāv risks, ka aizvien mazāk jauniešu būs
ieinteresēti par augsta līmeņa sporta sasniegumiem
2. Paaugstinās jauniešu un bērnu atkarības – datoratkarība,
atkarību izraisošu vielu lietošana, kas neveicina sporta un
veselīga dzīves veida popularizēšanu un ir risks pozitīvas
vērtību orientācijas, mērķa un pašatdeves trūkumam jauniešiem
3. Nav sakārtota valsts izglītības politika sportā, kā rezultātā nevar
nodrošināt kvalitāti ilgtermiņā
4. Nepietiekama finansējuma dēļ pedagogiem nav konkurētspējīga
atalgojuma, pastāv risks, ka labākie pedagogi aiziet uz citām
izglītības iestādēm, jaunajiem pedagogiem nav motivācijas
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strādāt, tā zūd skolas prestižs un mācību kvalitāte
5. Pedagogi strādā ar lielām slodzēm, kas var novest pie
profesionālas izdegšanas
6. Darbs brīvdienās rada risku pedagogu pārslodzei

Iepriekšējā attīstības periodā Sporta centram paredzētie līdzekļi izlietoti
mērķtiecīgi un saskaņā ar plānoto.
Finanšu resursu izlietojums no 2012.-2014.gadam
2012 .gads
 Trenažieru zāles rekonstrukcija – Ls 2500
 Pamatlīdzekļu iegāde sporta inventārs – Ls 900
Kopā: Ls 3400 (EUR 4837,76)
2013. gads
 sporta zāles grīdas seguma nomaiņa uz „Gerfloor” segumu– Ls 24000;
 tenisa laukuma seguma uzlabošana un sienas izveide – Ls 1600 + Ls700
 aerobikas zāles rekonstrukcija (siltināšana) – Ls 2482
Kopā: Ls 28782 (EUR 40953,10)
2014. gads
 laukuma pie Sporta centra noasfaltēšana – EUR 22 000
Kopā: EUR 22 000
Īstenotie projekti
Projekta ietvaros izveidots aktīvās atpūtas laukums – EUR 38 000
Secinājumi
 Sporta centrā mācību procesa īstenošana notiek labā līmenī atbilstoši
profesionālās ievirzes programmu uzdevumiem, paralēli tiek veicināta bērnu
un jauniešu personības attīstība.
 Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai ir atbilstošs pedagoģiskais un
tehniskais personāls.
 Iestādē tiek piedāvāti sporta pakalpojumi novada iedzīvotāju vajadzībām.
 Iestādes darbību reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši spēkā
esošajai likumdošanai, tie tiek aktualizēti.
 Nepieciešams izvērtēt Sporta centra sacensību, treniņu noslogojumu un
iespējas izmantot citas novada izglītības iestāžu sporta bāzes.
 Objektīvi plānot
sacensībām.

budžetā

nepieciešamo

finansējumu

transportam

uz

 Budžeta iespēju robežās tiek veikti vides uzlabojumi.
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3. Sporta centra attīstības darba galvenie virzieni
Saskaņā ar Nolikumu Sporta centra darbības pamatvirziens ir izglītojoša un
audzinoša darbība, līdz ar to Sporta centra attīstības galvenie virzieni izglītības jomā ir
šādi:
Pamatjoma „Mācību – treniņu darba saturs”
 Jaunu interešu izglītības programmu izveide, kas atbilst pieprasījumam.
 Treniņu plānu aktualizācija atbilstoši mūsdienu prasībām
 Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes pilnveide.
 Teorētisko zināšanu, fizisko īpašību, kā arī apgūto prasmju un iemaņu sasaistes
uzlabošana treniņu procesā.
 Vispārējās fiziskās sagatavotības nozīmes palielināšana treniņu procesā.
 Treniņu sacensību skaita palielināšana.
 Teorētisko un praktisko nodarbību kontroles sistēmas pilnveidošana.
Pamatjoma „Trenēšana un trenēšanās”
 Trenēšanas un trenēšanās metožu dažādošana, jaunu, mūsdienu prasībām
atbilstošu metožu izmantošana treniņu procesā.
 Izglītojamo un treneru sadarbības veicināšana, augstāku rezultātu sasniegšanai,
motivācijai.
 Dažādu fizisko īpašību un prasmju un iemaņu pārbaudes testu aktīvāka
izmantošana treniņu procesā.
 Audzināšanas darba nozīmes pilnveidošana, izmantojot dažādas motivācijas
sistēmas, piem., tikšanās ar populāriem sportistiem un izskaidrošanas darbs.
 Izglītojamo un vecāku atbildīgas izpratnes veicināšana par mācību-treniņu
un sacensību apmeklējumu.
 Aktīvāka sacensību izmantošana treniņprocesā, veicinot izglītojamo motivāciju
līdzdarboties.
 Treneru savstarpējās pieredzes apmaiņas uzlabošana.
 Mācību – treniņu analīzes procesa un pašvērtēšanas pilnveide.
 Sistēmas, lai nodrošinātu labāko izglītojamo iesaistīšanu sagatavošanai
sacensībām augstākā pakāpē, pilnveide.
Pamatjoma „Izglītojamo sasniegumi"
 Izglītojamo sasniegumu popularizēšana masu medijos.
 Atzinīgas attieksmes par izglītojamo ikdienas sasniegumiem veicināšana.
 Izglītojamo (sportistu) sasniegumu dinamikas datu bāzes un tās izpētes
Lielvārdes novada Sporta centra attīstības plāns 2015.-2020.gadam
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uzlabošana.
 Vecāku līdzdalības palielināšana izglītojamo sasniegumu izvērtēšanā.
 Dažādu fizisko īpašību, prasmju un iemaņu pārbaudes testu rezultātu analīzes
pilnveidošana.
 Izglītojamo pašapziņas celšana par sasniegtajiem rezultātiem.
Pamatjoma „Atbalsts izglītojamajiem”
 Treniņu nodarbību vietu materiālās bāzes uzlabošana.
 Treniņu nodarbību inventāra regulāra atjaunošana un jauna iegāde.
 Nometņu, ārpusstundu pasākumu organizēšana izglītojamajiem.
 Atbilstoši pieprasījumam
nodrošināšana.

interešu

izglītības

programmu

piedāvājuma

 Sadarbības ar citām sporta izglītības iestādēm veicināšana.
 Regulāra medicīnisko apskašu nodrošināšana izglītojamajiem.
 Izglītojamo drošības nodrošināšana treniņu, sacensību un citu pasākumu laikā.
 Izglītojamo regulāra instruktāža par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem,
izglītojamo pienākumu un tiesību izskaidrošana.
 Katra izglītojama līdzdalības nodrošināšana sacensībās.
 Izglītojamo motivācijas veicināšana augstākiem sasniegumiem un tālākai
izglītības apguvei.
 Talantīgāko izglītojamo atbalsta nodrošināšana turpmākajā sportista karjerā.
 Izglītojamo vecāku aktivizēšana darbam Sporta centra padomē, savstarpējās
izglītojamo – treneru – izglītojamo vecāku sadarbības veicināšana.
Pamatjoma „Sporta centra vide”
 Izglītojamo un centra darbinieku pozitīvas sadarbības un vides, tradīciju
veidošana.
 Sporta centra iekšējās kārtības un disciplīnas nodrošināšana.
 Izglītojamo savstarpējās cieņas akcentēšana un godīgas cīņas sacensībās
uzsvēršana.
 Mērķtiecīga Sporta centra tēla veidošana (Mūsdienīgas Sporta centra
mājaslapas izveide).
 Apkārtējās vides labiekārtošana, fasādes un telpu sakārtošana.
 Atbalsta sniegšana jaunajiem treneriem.
Pamatjoma „Resursi”
 Sporta centra materiālas bāzes pilnveidošana un modernizēšana (Sintētiskā
seguma uzklāšana uz asfaltētā laukuma pie Sporta centra, Iežogojuma
ierīkošana ap labiekārtoto laukumu, Iegādāta nepieciešamā datortehnika u.c.)
Lielvārdes novada Sporta centra attīstības plāns 2015.-2020.gadam
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 Dažāda veida finanšu līdzekļu piesaistīšana.
 Sporta centrā esošās datortehnikas pakāpeniska nomaiņa pret jaunu, jaunu IT
iegāde.
 Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana.
 Treneru darba slodžu nodrošināšana un sabalansēšana.
 Jaunu treneru piesaistīšana.
 Jaunu izglītojamo piesaistīšana un aktīva Sporta centra darbības, īstenojamo
sporta izglītības programmu popularizēšana.
Pamatjoma „Sporta
nodrošināšana”

centra

darba

organizācija,

vadība

un

kvalitātes

 Sporta centra iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un esošo aktualizēšana
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Sporta centra attīstībai, infrastruktūras pilnveidošanai
finansējuma piesaiste, izmantojot dažādus finansēšanas avotus.

nepieciešamā

 Pilna mācību-treniņu cikla nodrošināšanas sporta centrā.
 Attīstības plāna regulārs monitorings un aktualizācija.
 Sporta centra personāla darba kvalitātes un nodarbinātības efektivitātes
paaugstināšana.
 Sadarbības pilnveidošana ar vecākiem, pašvaldību, sporta klubiem un citām
sporta skolām.
 Iekšējās kontroles uzlabošana darbojoties ar dažādām elektroniskās uzskaites
sistēmām, attīstības plāna realizācija ikdienas darbā.
Tā kā Sporta centrs veic arī novada sporta bāzes funkcijas, tad viens no
uzdevumiem ir – veicināt Sporta centra darbību ne tikai kā izglītības iestādes, bet arī
kā novada sporta bāzi, tā nodrošinot sporta attīstību un Sporta centra atpazīstamību
sabiedrībā.

Lielvārdes novada Sporta centra attīstības plāns 2015.-2020.gadam
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Sporta centra attīstībai veicamie pasākumi
2015.- 2020.gadam
Pamatjoma

2015.

2016.

Mācību – treniņu  Interešu
izglītības
darba saturs
programmu izvērtējums
un jaunu programmu
izstrāde.
 Treniņu
plānu
aktualizēšana
atbilstoši
mūsdienu prasībām.
 Teorētisko un praktisko
nodarbību
kontroles
sistēmas izveide.

Trenēšana un
trenēšanās

 Mācīšanas
procesa
pilnveide,
izmantojot
jaunākās mācību –
treniņu metodes
 Jaunu
grupu
komplektēšana atbilstoši
licencētās profesionālās
ievirzes sporta izglītības
programmās plānotajam.
 Nodrošināt esošo grupu
sastāva noturīgumu
 Izglītojamo un viņu
vecāku
iesaistīšana

 Mācību -treniņu satura 
izvērtēšana.
 Teorētisko un praktisko
nodarbību
kontroles
sistēmas pilnveide.
 Audzināšanas
darba 
izvērtēšana,
jaunu
uzdevumu definēšana.
 Sportista ētikas principu 
izskatīšana.
 Izglītojamo izglītošana,
informēšana par aizliegto
preparātu
lietošanas
ietekmi uz sportista
veselību.
 Pilnveidot

informācijas apmaiņu
starp skolu un
vecākiem

 Turpināt jaunu grupu
komplektāciju atbilstoši
licenzētās profesionālās
ievirzes sporta izglītības
programmās plānotajam.
 Trenēšanas
un
trenēšanās
metožu 
dažādošana.
Jaunu
metodiskā darba formu

2017.

2018.

2019.

Profesionālās
ievirzes  Treniņu
plānu  Jaunu
sporta
izglītības
programmu aktualizēšana atbilstoši izglītības
satura
izvērtēšana, mūsdienu
prasībām, programmu
programmu
iekļaujot
jaunākās izstrāde.
aktualizēšana.
audzināšanas
un
Interešu
izglītības psiholoģijas tēmas.
programmu
satura  Godīgas
cīņas
aktualizēšana.
popularizēšana.
Jaunas
metodiskās
literatūras iegāde un
apkopošana

Vecākiem organizēto
pasākumu
pilnveidošana.
Trenēšanas
un
trenēšanās
metožu
dažādošana.
Jaunu
metodiskā darba formu
ieviešana,
atbilstoši
mūsdienīgam prasībām
un tendencēm.
Pilnveidot e- klases
izmantošanas iespējas
un vairāk iesaistīt
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 Sporta treniņš, kā gribas  Sporta treniņš, kā
un rakstura īpašību
gribas un rakstura
veidotājs.
īpašību veidotājs.
 Iepriekšējo 4 gadu darba  Iepriekšējo 5 gadu
rezultātu apkopojums un darba rezultātu
izvērtējums.
apkopojums un
izvērtējums.
 Fiziskās, speciālās un
teorētiskās sagatavotības  Jaunu uzdevumu
normatīvu pārskatīšana uzstādīšana nākamam
un pielāgošana
periodam.
mūsdienīgu treniņu
procesam.
 Jaunāko tehnoloģiju
15

izglītības procesā.


Izglītojamo
sasniegumi

 Veikt
regulāru 
izglītojamo
mācību
rezultātu analīzi
 Motivēt
izglītojamos 
regulāram
un
kvalitatīvam ikdienas
darbam un augstākiem
sasniegumiem
 Vienotas audzēkņu un 
mācību
sasniegumu
vērtēšana
sistēmas
izveide.

Atbalsts
izglītojamajiem

 Organizēt valsts un 
starptautiska
mēroga
sacensības
 Izglītojamos
motivējošas atzinības 
sistēmas pilnveidošana.
 Darbs pie izglītojamo
pozitīvas
vērtības
orientācijas veidošanas.

ieviešana,
atbilstoši skolēnu vecākus tās
mūsdienīgam prasībām izmantošanā.
un tendencēm.
Fiziskās, speciālās un
teorētiskās sagatavotības
normatīvu pārskatīšana
un
pielāgošana
mūsdienīgu
treniņu
procesam.
Veikt
regulāru  Veikt
regulāru
izglītojamo
mācību izglītojamo
mācību
rezultātu analīzi
rezultātu analīzi, ko
Teorētiskās
izmantot
izglītojamo
sagatavotības, prasmju sasniegumu
un
iemaņu uzlabošanai,
pilnveidošana, prasību motivācijai.
izstrāde un ieviešana.
 Jaunu darba formu un
Iekšējo normatīvo aktu metožu izvēle darbā ar
pilnveidošana
un talantīgajiem skolēniem
izmantošana izglītojamo  MT posma izglītojamo
novērtēšanā.
sasniegumu
un
motivācijas
paaugstināšana izglītības
turpināšanai SMP un
ASM posmā.
Audzēkņu
pozitīvo  Audzēkņu emocionālo,
attieksmju, personības psiholoģisko un sociālo
īpašību un sociālo vajadzību
atbalsta
iemaņu attīstīšana
nodrošināšana,
attiecīgus
Sadarbība ar citām piesaistot
sporta skolām sacensību speciālistus.
organizēšanā
 SMP un ASM grupu
turpināšana.
izglītojamo iesaistīšana,
LR pieaugušo izlasēs.
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izmantošana mācību –
treniņu darbā.

 Veikt
regulāru  Veikt regulāru
izglītojamo
mācību
izglītojamo
mācību rezultātu
rezultātu analīzi
analīzi
 IKT
izmantošana
pedagoģiskās
un  Paveiktā
izvērtējums, jaunu
sacensību
uzdevumu
dokumentācijas
izvirzīšana.
apkopošanā un apstrādē.
 Iepriekšējā
perioda
darba
rezultātu
izvērtējums,
jaunu
uzdevumu izvirzīšana.

 Organizēt starptautiskas  Audzēkņu
sacensības sadarbojoties
emocionālo,
ar
sportu
veidu
psiholoģisko
un
federācijām.
sociālo vajadzību
atbalsta
 SMP un ASM grupu
nodrošināšana,
izglītojamo iesaistīšana,
piesaistot
LR pieaugušo izlasēs.
attiecīgus
speciālistus.
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 Atkarības vielu lietošanas
profilakses
pasākuma
organizēšana.
Sporta centra
vide un resursi

Sporta centra
darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

 Sintētiskā
seguma
uzklāšana uz asfaltētā
laukuma pie Sporta
centra
 Iežogojuma ierīkošana
ap
labiekārtoto
laukumu
 Infrastruktūras
sakārtošana pie Sporta
centra
 Sporta
centra
mājaslapas izveide
 Veicināt sadarbību ar
sponsoriem
sporta
pasākumu organizēšanā.
 Sporta
inventāra
nodrošinājuma
pārskatīšana un iegāde.
 Personāla un Sporta
centra
padomes
iesaistīšanās ES un
vietēja mēroga projektu
izstrādē
 Tālākizglītības
kursu
nodrošināšana
pedagogiem.
 Iekšējo normatīvo aktu
aktualizēšana.
 Aktualizēt
pedagogu
pašvērtēšanas sistēmu.

 Telpu izbūve dienesta
viesnīcas vajadzībām
 Materiāltehniskās
bāzes uzlabošana
nodarbībām
 Datortehnikas un jaunas
aparatūras iegāde Sporta
centra darba
nodrošināšanai.
 Sporta centra
mājaslapas
aktualizēšana.

 Telpu
iekārtošana
dienesta
viesnīcas
vajadzībām
 Ēku un telpu uzturēšana
kārtībā,
nepieciešamā
aprīkojuma iegāde.
 Sporta
inventāra
nodrošinājums treneriem
 Datortehnikas un jaunas
aparatūras iegāde sporta
centra
darba
nodrošināšanai.

 Pieredzes
apmaiņas
brauciens uz kādu no
Latvijas sporta skolām.
 Tālākizglītības
kursu
nodrošināšana
pedagogiem.
 Jauna pedagogu darba
samaksas
modeļa
ieviešana.
 Pedagogu
amata
aprakstu aktualizēšana.

 Pieredzes
apmaiņas  Tālākizglītības
kursu  Tālākizglītības
brauciens uz ārzemju
nodrošināšana
kursu
nodrošināšana
sporta skolu.
pedagogiem.
pedagogiem.
 Tālākizglītības
kursu  Piesaistot
ES
nodrošināšana
finansējumu, organizēt  Sporta
centra
pedagogiem.
starptautiskus
sagatavošana
akreditācijai.
 Skolas attīstības plāna
mobilitātes pieredzes
aktualizēšana.
apmaiņas braucienus.  Skolas
attīstības
plāna aktualizēšana.
 Treneru
darba
pašvērtējuma
pilnveidošana.
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 Sporta laukumu sektoru 
labiekārtošana.
 Ēku un telpu uzturēšana
kārtībā,
nepieciešamā
aprīkojuma iegāde
 Sporta
inventāra
nodrošinājums treneriem
 Datortehnikas
iegāde
Sporta centra darba
kvalitātes pilnveidošanai.

Iepriekšējā periodā
paveiktā izvērtējums,
jaunu
prioritāšu
izvirzīšana.
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 Iepazīšanās ar Somijas
vai Zviedrijas sporta
klubu darbu, sadarbības
veicināšana.
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