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1. Skolas misija. 

 
     Saglabāt profesionālās ievirzes izglītības principus, pilnveidot izglītības saturu un 

kvalitāti, kļūt par efektīvu un mūsdienīgu demokrātisku sporta skolu. 

 

2. Skolas vīzija. 
 

 Sporta skola kļūst par atzītu profesionālās ievirzes izglītības iestādi Latvijā un 

starptautiskajā mērogā, kuras absolventi ir spējīgi konkurēt uz vietām atzītos 

Latvijas un Eiropas klubos un startēt augsta mēroga sacensībās. 

 Skolas treneri mērķtiecīgi paaugstina savu profesionālo meistarību, un tiem 

piemīt pietiekošs pedagoģiskais potenciāls izglītojošā un audzinošā procesa 

īstenošanai. 

 Audzēkņi iegūst zināšanas, labas prasmes un iemaņas sava sporta veida 

programmā. 

 

3. Skolas darbības pamatmērķi un uzdevumi. 

Bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana, kas izprot aktīva dzīvesveida un 

sporta nozīmi katra indivīda dzīvē, viņu veselības, prasmju un iemaņu attīstīšana un 

nostiprināšana, fiziski un garīgi attīstītas personības ar augstām morāles īpašībām veidošana. 

Iespēju radīšana augstu sportisko rezultātu sasniegšanai. 

Mērķis: 

     Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, garīgi un emocionāli 

attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās 

sportu kā vērtību. 

Uzdevumi: 

 Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības 

uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, 

spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un 

atpūtas organizēšanai; 

  Nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu procesa 

nodrošināšana, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītības iespējas); 

 Nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas 

attiecīgajā programmā; 

 Izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu sporta stundu un 

ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā; 

 Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; 

 Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 
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4. Vispārējs skolas raksturojums 

 

     Tukuma Sporta skola ir akreditāta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Juridiskā 

adrese: Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma novads, LV-3104. 

Dibinātājs: Tukuma novada Dome. 

Direktors: Sergejs Kovaļovs. 

     Tukuma Sporta skola dibināta 1954.gada 1.oktobrī. Pirmais direktors A.Lurins. 

Pirmsākumos darbojās 6 sporta nodaļas: slēpošanas, futbola, šaušanas, basketbola, mākslas 

vingrošanas un vieglatlētikas nodaļas. Sporta skolā, uzsakot savu darbību, bija 16 grupas, 241 

audzēknis un 9 treneri. 1957.gadā izveidoja riteņbraukšanas, 1958.gadā – volejbola, 

1959.gadā – galda tenisa, 1968.gadā – brīvās cīņas nodaļas. Līdz šim laikam ir nomainījušies 

8 direktori: 

Jānis Lurins 1954. – 1955.gads 

Leons Puteklis 1955. – 1957.gads 

Juris Fjodorovs 1957. – 1961.gads 

Viesturs Krieviņš 1961. – 1988.gads 

Aivars Strautiņš 1988. – 1995.gads 

Arnis Zīlītis 1955. – 2003.gads 

Aivars Bindemanis 2003. – 2011.gads 

Linda Dreimane 2011. – 2014.gads. 

 

      Šobrīd  Tukuma Sporta skolu (turpmāk – Skola) vada Sergejs Kovaļovs. Skolā nodarbojas 

506 audzēkņi, ar kuriem strādā 27 treneri. Skola ir basketbola,futbola, vieglatlētikas, 

volejbola, šaušanas un mākslas vingrošanas nodaļas. 

 

Darbības virzieni; profesionālās ievirzes sporta izglītība, metodiskais darbs.  

 

Mācību treniņu darbību reglamentējošs dokuments: Skolā ir akreditētas licencētas sporta 

veidu programmas. Profesionālas ievirzes sporta izglītības programmu saturu un īstenošanu 

reglamentē Profesionālas izglītības likums, Izglītības likums un Sporta likums. 

  

Skola ir tiesīga izstrādāt izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk -

IZM) noteiktajā kartība. Izstrādātas programmas Skola saskaņo ar pašvaldību un iesniedz 

licencēšanai IZM. 

Skolas pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātas mācību treniņu programmas, uz 

kuru pamata treneri sastāda tematiskos plānus, kurus apstiprina Skolas direktors vai viņa 

deleģēta persona. 

Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņa ar Skolas profesionālas ievirzes izglītības licencētam 

sporta veidu programmām. 

Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai viņa deleģēta 

persona un saskaņo ar pašvaldību. 
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4.1. Licencētas izglītības programmas 

 Kods  Nosaukums 
Licences 

numurs 

Izsniegšanas 

datums 

20V81300 Basketbols P-5052 19.08.2011  

30V81300 Basketbols P-5053 19.08.2011  

20V81300 Futbols P-5054 19.08.2011  

30V81300 Futbols P-5055 19.08.2011  

20V81300 Mākslas vingrošana P-5056 19.08.2011  

20V81300 Šaušana P-5058 19.08.2011  

30V81300 Šaušana P-5059 19.08.2011  

20V81300 Vieglatlētika P-5060 19.08.2011  

30V81300 Vieglatlētika P-5061 19.08.2011  

20V81300 Volejbols P-5062 19.08.2011        

 Interešu izglītības programma koriģējošā vingrošana 

 

4.2. Audzēkņu skaits skolā ( uz 2014.gada 1.oktobri) 

 

Nr. 
p.k. 

Sporta 
veids 

SSG MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-7 SMP-1 SMP-2 SMP-3 
Kopā   

SSG- SMP-3 

Gr. 
sk. 

Aud
z. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Audz
. 

sk. 
Gr. 
sk. 

Audz. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Aud
z. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Audz
. 

sk. 
Gr. 
sk. 

Audz. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Audz
. 

sk. 
Gr. 
sk. 

Audz. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Au
dz. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Au
dz. 
sk. 

Gr. 
sk. 

Audz. 
sk. 

1. b-bols 4  57  2  26  2  31  2  25  2 31  3  34      2  17      1 7  18 227 

2. vieglatl      1  12  1  15  1  13      2  22      1  5          6  67 

3. 

ložu 

šauš.  1  9  1  8      1  8      2 15  1  9      1  4      7 53 

4.  futbols      1  16  1  15  1  12      1  17  1  14  1  12  1  10      7  96 

5. 

 māksl 

vingr.  1  12          1  11                          2  23 

6.  Volejb          1  14  2  26                          3  40 

                                               

                                              506 

 

4.3. Skolas pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs. 

 

     Tukuma Sporta skolas stratēģiskie uzdevumi un mērķu sasniegšana ir uzticēta realizēt tās 

personālam. Tāpēc personāla pārvalde ir viena no galvenajiem stratēģiskās pārvaldes 

elementiem. Cilvēciskais potenciāls ir viens no svarīgākajiem un galvenajiem iekšējiem 

resursiem, kā arī uzskatāma kā galvenā organizācijas izdevumu pozīcija, tāpēc tam ir 

jāpievērš īpaša loma organizācijā (1. tabula) (2.tabula). 

 

Personāls 
                                                                                                                    1.tabula 

Darbinieki 

 
Skaits 

No tiem 

pamatdarbā 

No tiem 

sievietes 

No kopējā skaita 

strādā nepilnu slodzi 

Saimnieciskā darba 

veicēji 
16 14 11 2 

Treneri 25 14 12 8 

Iestādes direktors, 

direktora vietnieki 
3 3 2 2 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37861&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37861&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37861&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37862&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37862&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37862&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37863&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37863&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37863&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37864&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37864&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37864&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37865&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37865&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37865&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37867&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37867&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37867&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37869&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37869&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37869&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37870&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37870&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37870&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37871&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37871&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37871&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Pedagoģisko darbinieku izglītība 

2.tabula 

Amata 

nosaukums 

 

Skaits 

Iegūst 

augstāko 

izglītību 

Ar augstāko 

izglītību 
Pedagoģijas maģistri 

Treneri 25 2 24 7 

 

     No 25 treneriem, 24 ir ar augstāko izglītību, tai skaitā septiņi maģistri. No tiem divi 

treneris iegūst augstāko izglītību sporta jomā. 

     Kā direktors, tā arī direktora vietnieki mācību darbā ir ar augstāko izglītību. 

Vislielākais treneru skaits ir basketbolā - 7 treneri, šaušanā – 4, futbolā - 4, vieglatlētikā – 

4, mākslas vingrošanā – 2, volejbolā – 3, interešu izglītībā – 1. 

Tukuma Sporta skolā strādājošo treneru vidējais vecums ir 42 gadi. Jaunākajam trenerim 

ir 24 gadi, vecākajam - 67 gadi. 

Lai arī augstu tiek vērtēta esošo treneru profesionālā kvalifikācija un atdeve, tomēr, 

nemainoties atalgojuma sistēmai, nākotnē treneru un sporta skolotāju skaits varētu turpināt 

samazināties. 

 Aktuāla problēma ir arī kvalificētu tiesnešu piesaiste, kas galvenokārt ir saistīta ar 

nepietiekama finansējuma piešķiršanu.  

Tukuma Sporta skolā nav vērojama bieža personāla maiņa. Vēl arvien ir treneri, kuri šeit 

strādā 40 gadus.  

Tukuma Sporta skola regulāri piedāvā treneriem kvalifikācijas celšanas kursus 

specialitātē, kā arī dažādos semināros un praktikumos.  

Skola atbalsta pedagogus, kuri ir iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Sporta veidu treneri iesaista audzēkņus tiesnešu darbībā, kopā ar tiem apmeklējot tiesnešu 

kursus un seminārus. Šajā darbā ir ieinteresēti arī Tukuma novadā esošie sporta klubi un 

biedrības, kuri sniedz arī materiālu atbalstu, sedzot semināru dalības maksas izdevumus. 

 

 

4.4. Skolas sociālā vide. 

     Skolai raksturīga tipiska Latvijas lauku novada vide, bez bagātiem cilvēku resursiem un ar 

nelieliem finanšu līdzekļiem. Daļa Skolas perspektīvāko, talantīgāko izglītojamo, aizejot 

mācīties - iegūst augstāko izglītību, bet tā arī vairs neatgriežas savā dzimtajā vidē. 

Tomēr mums ir ļoti spējīga inteliģence - treneri un Skolā strādā pasaules, Eiropas 

līmeņa pedagogi un rezultāti pasaules, Eiropas līmenī neizpaliek. Ir spējīgi bērni un jaunieši 

ar ko strādāt. Zemgales cilvēki mīl darbu un sportu un darba rezultāti neizpaliek. 

Nepieciešams valsts atbalsts - valstij jāizpilda tās prioritātes, kuras ir fiksētas valsts 

dokumentos par sporta attīstību valstī un par Latvijas lauku attīstību. 

 

4.5. Skolas īpašie piedāvājumi 

 

     Tukuma Sporta skola ir vienīgā Tukuma novadā profesionālās ievirzes izglītības iestāde, 

kas realizē sporta programmas basketbolā, futbolā, volejbolā, vieglatlētikā, ložu šaušanā un 

mākslas vingrošanā un piedāvā:  

 piedalīšanos dažādos turnīros Latvijā un Baltijā; 

 perspektīvākajiem audzēkņiem - izbraukumus un piedalīšanos ārzemju 

turnīros un starptautiskajās sacensībās; 

 fizioterapeita kontroli; 

 vasaras nometnes. 
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4.6. Materiāli – tehniskais nodrošinājums. 

 

     Tukuma Sporta skola izmanto Tukuma novadā esošās sporta bāzes: Tukuma novada sporta 

kompleksu ar skrejceļu, tāllēkšanas un augstlēkšanas sektoru, Tukuma novada ģimnāzijas 

sporta zāli, Tukuma 2.vidusskolas sporta zāli, Tumes vidusskolas sporta zāli un vieglatlētikas 

iekštelpas skriešanas celiņus, Pūres pamatskolas sporta zāli, Ledus halles mazo sporta zāli, 

Slampes sporta zāli, Melnezera šautuvi, futbola laukumu ar mākslīgo segumu. No privātā 

sektora tika izmantots peldbaseins.  

     Tukuma Sporta skolai pieder sporta komplekss un futbola laukums ar mākslīgo segumu, 

visas pārejās bāzes tiek īrētas. Privātā sektora peldbaseins treniņu nodarbībām tiek izmantots 

minimāli, jo izmaksas ir augstas un Skola nevar nodrošināt peldbaseina īri visām 

treniņgrupām. Nav iespēju rīkot ziemas sacensības vieglatlētikā, jo nav atbilstošas halles.   

     Ziemā situācija novada ir traģiska. Audzēkņi ir spiesti braukāt uz nodarbībām uz blakus 

esošiem pagastiem, jo pilsēta katastrofāli pietrūkst sporta zāles.  

Sporta bāzes: 

 

Tukuma Sporta skolas stadions 

(Kuldīgas 74, Tukums, Tukuma novads) tālr. 63129189 

400 m skrejceļš pa apli ar sešiem celiņiem,  

iesildīšanās laukums 6x40 m,  

100 m sprinta taisne ar sešiem celiņiem,  

sacensību sektori augstlēkšanai, kārtslēkšanai, tāllēkšanai, lodes grūšanai, trīssoļlēkšanai  

treniņu sektori diska un šķēpa mešanai,  

futbola laukums, 

sporta spēļu laukums basketbolam, volejbolam un tenisam,  

trenažieru zāle,  

semināru zāle,  

vingrošanas zāle.  

 

Šautuve  

(Melnezera 2, Tukums, Tukuma novads)  

Šautuves 50m 

 

Futbola laukums „Pauzeru pļavas”  

(Revolūcijas 4, Tukums, Tukuma novads)  

Mākslīga seguma futbola laukums. 

  

4.7. Skolas budžeta nodrošinājums 

 

2015. gadam pašvaldībā plānotais skolas budžets – euro 373 474  

 

Tai skaitā: 

 telpu remontiem .................................................... 23015, 

 ēku un telpu īre ....................................................... 5107, 

 pamatlīdzekļi u.c. inventārs .................................. 32550, 

 mācību līdzekļi, grāmatas, žurnāli .......................... 3950, 

 transporta nodrošinājums ........................................ 9542, 

 u.c. 
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5. Skolas darbības nodrošināšanas galvenie nosacījumi 

 
1. Finansējums: 

1.1.Tukuma novada Domes budžeta līdzekļi Tukuma sporta skolas darbības  

nodrošināšanai un valsts mērķdotācijas pedagogu - treneru darba apmaksas 

nodrošināšanai; 

1.2. sponsoru līdzekļi, kā arī projektu ietvaros piesaistītie līdzekļi.  

2. Tukuma Sporta skolas fiziskā vide: 

2.1.kulturālas, sakārtotas vides veidošana mācību – treniņu procesa nodrošināšanai; 

2.2.mācību – treniņu procesa nodrošināšana izglītojamiem pieņemamos laikos. 

3. Personāls: 

3.1.jaunu kadru piesaistīšana un treneru profesionalitātes paaugstināšana; 

3.2.aktīvas, radošas, draudzīgas un kopīgos mērķos ieinteresētas komandas veidošana. 

4. Materiāli-tehniskais nodrošinājums: 

4.1.sporta bāžu  un to aprīkojuma nodrošināšana; 

4.2.sporta inventāra atjaunošana un jauna iegāde. 

5. Mācību-treniņu procesa kvalitāte: 

5.1. licencēto mācību programmu un mācību - treniņu plānu īstenošana; 

5.2.mācību - treniņu metožu variēšana un jaunāko zinātnisko atziņu izmantošana; 

5.3.jaunas metodiskās literatūras iegāde, apkopošana (datu bāze). 

6. Sasniegumi: 
6.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību - treniņu darbā; 

6.2.izglītojamo sasniegumi dažādās sacensībās; 

6.3.mācību - treniņu darba un sacensību rezultātu treneru pašnovērtējums pa sporta 

veidu nodaļām. 

 

6. Skolas attīstības darba galvenie principi 
  

Pieejamības princips:   
Ikvienam veselam bērnam vai jaunietim ir iespēja kļūt par Tukuma Sporta skolas audzēkni, 

attīstīt savas fiziskās īpašības, pilnveidot prasmes un iemaņas. 

 

Atbilstības princips:   
Plānojot pārmaiņas tiek ņemts vērā izglītojamo, treneru un vecāku intereses, sabiedrības 

attīstības tendences. 

 

Mērķtiecības princips:   
Viss Tukuma Sporta skolas darbs virzīts uz Skolas galveno mērķu sasniegšanu un uzdevumu 

izpildīšanu. 

 

Pēctecības princips:  
Tukuma Sporta skolas darbā ievēro principu no vienkāršākā uz sarežģītāko un soli pa solim 

tuvāk mērķim, ikvienā posmā veicot paveiktā darba analīzi.  

 

Koordinācijas princips:  
Darbs tiek koordinēts saskaņā ar IZM un pašvaldības noteiktajiem Skolas darbības 

principiem. Tiek nodrošināta integrēta pieeja Skolas plānošanā un izmaiņu ieviešanā, 
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nodrošinot vienotu vadību un pārmaiņu koordināciju.  

 

Līdzdalības princips:  
Skolas attīstībā var līdzdarboties ikviens sabiedrības loceklis. Tiek izmantota IZM un tās 

pakļautībā esošo iestāžu, kā arī pakalpojumu saņēmēju pieredze un ieteikumi. 

 

Kontroles princips:  
Skolas darba attīstības plānošanā visos līmeņos paredzēta uzraudzība un saskaņošana, kā arī 

atskaitīšanās par noteikto mērķu izpildi. 

  

  

7. Skolas galvenie un pakārtotie mērķi 2015. – 2018.gadam. 

     Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas ievērojami uzlabojušies visiem Tukuma 

Sporta skolā strādājošiem sporta veidiem mācību - treniņu (sporta izglītības) darba apstākļi. 

Šodien valsts, Tukuma novada Dome cenšas radīt visus nepieciešamos priekšnosacījumus, 

lai, turpinot pilnveidot Tukuma Sporta skolas sporta veidu mācību - treniņu (sporta 

izglītības) darba apstākļus, mūsu novada bērniem un jauniešiem būtu iespēja sporta izglītību 

iegūt ar visu nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošinājumu un materiālajiem resursiem. 

Lai to sasniegtu, jāstrādā vēl mērķtiecīgāk. Ir vīzija par sporta internātu, kur lauku bērni, 

sākot ar 10.klasi, varētu dzīvot un pilnveidot savu sporta meistarību (sporta izglītību). Tas ir 

iespējams, pateicoties labai sadarbībai starp Tukuma Sporta skolu, pašvaldību un sporta veidu 

federācijām. 
     Mums ir spējīga, gudra, zinoša sporta inteliģence, kura var strādāt pasaules augstāko 

standartu līmenī un apstākļi (vēl sekmīgākam sporta izglītības darbam) tiek mērķtiecīgi 

pilnveidoti. 

     Tukuma Sporta skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītību, kas nodrošina profesionālas ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, 

fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta, kā vērtības, nozīmi. Tukuma Sporta skola savā darbībā, 

realizējot mērķus un uzdevumus, balstās uz sistemātiskuma, demokrātisma un humānisma 

pamatprincipiem: sadarbības, izvēles un piedāvājuma, visu resursu izmantošanas, aktīvas 

darbības, vienlīdzības un tolerances, iesaistīšanās, labvēlīgas attieksmes principiem. 

     Skolas darbības pamatvirziens ir profesionālas sporta ievirzes un interešu izglītība. 

 

Tukuma Sporta skolas galvenie mērķi 4 gadiem: 

 saglabāt profesionālās ievirzes izglītības iestāde statusu;  

 sniegt audzēkņiem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. 

 

Pakārtotie darbības uzdevumi 4 gadiem: 

 mācību – treniņu grupu komplektu saglabāšanu, nodrošinot pietiekamu audzēkņu 

skaitu visās sporta veidu nodaļas; 

 paaugstināt audzēkņu sniegumu rezultātus kā ikdienā, tā valsts sacensībās; 

 paplašināt Skolas materiālo bāzi; 

 treneru kvalifikācijas paaugstināšana; 

 veidot sadarbību ar sporta klubiem. 

 

 

 

8. Skolas SVID analīze. 
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     Tukuma novada bērnu – jauniešu sporta galvenās attīstības vieta ir pašvaldības dibinātā 

Tukuma Sporta skola. Skola atrodas Tukuma novada Domes Izglītības pārvaldes juridiskajā 

pakļautībā. Tukuma Sporta skola ir ar savu budžetu un savu norēķinu kontu – tātad patstāvīga 

iestāde. Galvenais uzdevums līdz šim ir – piesaistīt pēc iespējas lielāku jauniešu skaitu sporta 

nodarbībām. Vairāk kā 30 Tukuma jaunieši ir izcīnījuši pirmās vietas Latvijas mēroga 

jauniešu sacensībās, ir izcīnītas godalgotas vietas jauniešu un junioru Eiropas un Pasaules 

čempionātos. Atsevišķos sporta veidos ir izcīnīti Latvijas čempiona nosaukumi. 

     Tukuma Sporta skolas audzēkņi nav pilnībā nodrošināti ar iespējām piedalīties Latvijas un 

starptautiskā mēroga sacensībās. Līdz ar to nav iespējams pilnībā izpildīt sporta skolu 

programmu prasības, kas neļauj objektīvi vērtēt treneru darba kvalitāti. Lielākajā daļā sporta 

veidu nav skaidri redzamas perspektīvas. Individuālajos sporta veidos līdz ar Tukuma Sporta 

skolas beigšanu jaunieši nonāk sporta organizatoriskajā vakumā. 

     Lielākajā daļā komandu sporta veidu jaunieša iespējas turpināt nodarbības ar sportu ir 

atkarīgas no paša uzņēmības, bet kopumā nav sistēmas. Atšķirīga situācija ir futbolā, kur 

futbola klubs „Tukums 2000” ir radījis iespējas jaunajiem sportistiem sportiskā cīņā iegūt 

vietu labākajā pilsētas komandā, izejot cauri jauniešu, junioru komandām un izlasēm. 

     Tukuma Sporta skola piedāvā daudzpusīgu sporta izglītību un kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Tukuma bērniem un jauniešiem. Katru gadu tiek pakāpeniski palielināti 

finanšu resursi sporta bāžu un transporta īrēšanai, attīstībai, sporta inventāram, dalībai 

sacensībās un citiem sporta skolas nolikumā definētiem mērķiem un uzdevumiem.  

Analīzē uzskaitītie faktori tika sakārtoti pēc būtiskuma, vadoties no treneru aptaujām 

(3.tabula). 

 

 

 

Tukuma Sporta skolas SVID analīze.        

                                                                                                                       3.tabula 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Pieredzējuši un entuziasma bagāti 

pedagoģiskie darbinieki. 

2. Skolas audzēkņiem tiek nodrošināta 

iespēja pakāpeniski paaugstināt savu 

sportisko meistarību, piedaloties valsts 

un starptautiska mēroga sacensībās. 

3. Skolas esošās mācību programmas ir 

atbilstošas LR IL un profesionālās 

izglītības likuma prasībām un to 

izpildīšana pieskaņota reāliem treniņu 

procesa apstākļiem. 

4. Nokomplektētas pilnībā mācību -

treniņu grupas un notiek sistemātisks 

treniņu darbs. 

5. Sasniegti labi sportiskie rezultāti 

individuālajos un komandu sporta 

veidos. 

6. Ir pašvaldības atbalsts Skolas darbības 

nodrošināšanā. 

 

      1. Nepietiekama izglītojamo un vecāku atbildība 

par mācību - treniņu un sacensību 

apmeklējumu. 

2. Pietrūkst sporta bāzes sporta spēļu komandu    

darbībai un  slēgtā (manēža)  vieglatlētikā. 

3. Treniņu procesa organizēšana vēlu vakaros, līdz 

ar to ir problemātiska audzēkņu nokļūšana mājās.  

4. Nepietiekama nometņu organizēšana vasarā.  

5. Mazaktīva izglītojamo un vecāku līdzdarbība 

skolas darbībā. 

      6. Nenotiek kvalitatīva paaudžu maiņa. 

      7. Vājš uzņēmēju atbalsts. 

 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 
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1. Modernu mācīšanas un mācīšanās 

metožu, jaunāko sporta zinātnes 

atziņu ieviešana mācību - treniņu 

darbā. 

2. Izglītojamo motivācijas veidošana 

un paaugstināšana sporta 

meistarības pilnveidē un rezultātu 

paaugstināšanā. 

3. Sporta un veselīga dzīvesveida 

plašāka popularizēšana bērnu un 

jauniešu vidū kā lietderīgākas 

nodarbes brīvā laika pavadīšanā. 

4. Sadarbība ar vecākiem, viņu 

līdzdalība un atbildības palielināšana 

audzēkņu mācību - treniņu darbā.  

 

 

1. Nedrošība un neziņa par sporta skolu attīstības 

perspektīvu valstī. 

2. Treneru aiziešanas tendences uz labāk 

apmaksātu darbu. 

3. Jaunu kadru problemātiska ieinteresēšana 

pedagoga - trenera darbam. 

4. Veselības un fiziskās sagatavotības stāvokļa 

pasliktināšanās bērnu un jauniešu vidū, 

iedzimtas veselības pataloģijas, slimības. 

5. Atkarības vielu lietošanas palielināšanās 

jauniešu vidū. 

6. Jauniešu lielā interese par dažādām citām 

sportiski neaktīvām nodarbēm. 

7. Pozitīvas vērtību orientācijas, mērķa un 

pašatdeves trūkums jauniešiem.  

8. Vispārizglītojošo skolu skolēnu sportiskā 

līmeņa pasliktināšanās. 

9. Privāto klubu darbība. 

 

 

 

 

Izanalizējot Tukuma Sporta skolas iekšējās un ārējās vides faktorus, vadoties no 

iepriekšējā posma rezultātiem, var veidot nākotnes stratēģiju, kas balstīta uz VI (vājuma-

izdevību) stratēģiju, kas, savukārt, pamatojas uz organizācijai zināmo vājo vietu 

pilnveidošanu iekšienē un vajadzīgās kompetences iegūšanu no ārienes, izmantojot izdevības 

no ārienes, kā arī uz SD (spēka- draudu) stratēģiju, kas pamatojas uz organizācijas spēku cīņā 

ar draudiem.  

Darbības virzieni: 

 1. Darbs ar vecākiem. 

2. Risināt finansiālās problēmas sadarbojoties ar uzņēmējiem.  

            3. Sporta bāzes modernizācija. 
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9.  Sporta skolas veicamo uzdevumu plānojums. 

Pamatojoties uz Tukuma Sporta skolas SVID analīzi, plānojam skolas pamatjomu un 

prioritāšu pasākumu plānu 2015. – 2018. gadam  (4. Tabula). 

 

Tukuma Sporta skolas pasākumu plāns 2015. – 2018.g. 
                  4.tabula 

Nr.

p.k. 
Darbības joma Pasākums 

Izpildes 

termiņš 
Gaidāmais rezultāts 

1. 
Mācību-treniņu 

darba saturs 

1. Izglītības programmu 

pilnveidošana.  

2. Treniņu plānu izstrādāšanas 

pilnveidošana, to izstrādāšana 

atbilstoši reālajiem apstākļiem. 

3. Audzēkņu izaugsmes dinamikas 

uzskaites un analīzes 

uzlabošana. 

4. Datu bāzes mērķtiecīga 

uzlabošana treniņu darba 

procesā. 

5. Teorētisko zināšanu, fizisko 

īpašību, kā arī apgūto prasmju 

un iemaņu sasaistes uzlabošana 

treniņu procesā. 

6. Vispārējās fiziskās 

sagatavotības nozīmes 

palielināšana treniņu procesā. 

7. Treniņu sacensību skaita 

optimizēšana. 

8. Dažādu jaunu treniņa metožu un 

jaunāko zinātnisko atziņu 

ieviešana mācību-treniņu darbā. 

 

Katru gadu 

- Tiks ievērotas audzēkņu 

vajadzības un vecāku 

vēlmes akreditēto mācību 

programmu realizācijā; 

 

- Sporta veidu  programmas 

un treniņu plāni tiks 

izstrādāti un pilnveidoti 

atbilstoši licencētajām 

izglītības programmām; 

 

- Treneri apzināsies, kā 

viņu treniņu plānu saturs 

atbilst realizējamām  

programmām; 

 

- Līdzekļu ietaupīšana uz 

treniņu sacensību skaita 

optimizēšanu. 

2. 
Trenēšana un 

trenēšanās 

1. Trenēšanas un trenēšanās 

metožu dažādošana.  

2. Audzēkņu un treneru sadarbības 

kā trenēšanas metodes 

akcentēšana.  

3. Dažādu fizisko īpašību un 

prasmju un iemaņu pārbaudes 

testu palielināšana trenēšanās 

procesā.  

4. Viena sporta veida treneriem 

vienotu darba metožu 

izstrādāšana prasmju un iemaņu 

apgūšanā, fizisko rādītāju 

paaugstināšanā.  

5. Audzēkņu ieinteresēšana treniņu 

procesa palielināšana, 

izmantojot tikšanās ar 

populāriem sportistiem un 

izskaidrošanas darbu. 

6. Audzēkņu treniņu apmeklējuma 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.g. 

-Audzēkņu trenētības 

līmeņa paaugstināšana; 

 

-Sacensību rezultātu 

uzlabošana; 

 

-Audzēkņu skaita 

palielināšana; 

 

-Treneru profesionālā 

izaugsme. 
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uzlabošana, veicot apmeklējumu 

stingrāku kontroli un vairāk 

sadarbojoties ar vecākiem.  

7. Sacensības kā trenēšanās 

stimulētājs izmantošana treniņu 

procesā. 

8. Pieredzes apmaiņas uzlabošana 

starp treneriem. 

 

3. 
Audzēkņu 

sasniegumi 

1. Audzēkņu sasniegumu 

popularizēšana masu medijos. 

2. Audzēkņu ikdienas sasniegumu 

ievērošana un uzslavēšana par 

tiem. 

3. Sportisko sasniegumu 

dinamikas datu bāzes izveide un 

tās izpētes uzlabošana. 

4. Vecāku līdzdalības 

palielināšana audzēkņu 

sasniegumu izvērtēšanā. 

5. Dažādu fizisko īpašību, prasmju 

un iemaņu pārbaudes testu 

rezultātu kopīgas analīzes ar 

treneri veikšana. 

 

2015.g. 

 

 

 

 

Katru gadu 

-Audzēkņu attieksmju 

maiņa pret testiem un 

pārbaudēm; 

 

-Audzēkņu pašapziņas 

celšana par sasniegtajiem 

rezultātiem. 

 

4. 
Atbalsts 

izglītojamiem 

1. Sadraudzības ar citu sporta 

skolu izglītojamiem uzsākšana 

un nostiprināšana. 

2. Treniņu laiku optimizācija. 

3. Treniņu nodarbību vietu 

materiālās bāzes uzlabošana. 

4. Treniņu nodarbību inventāra 

regulāra atjaunošana un jauna 

iegāde. 

5. Regulāra medicīnisko apskašu 

veikšana audzēkņiem. 

6. Audzēkņu drošības 

nodrošināšana treniņu, 

sacensību un citu pasākumu 

laikā. 

7. Audzēkņu regulāra instruktāža 

par drošības un iekšējās kārtības 

noteikumiem, audzēkņu 

pienākumu un tiesību 

izskaidrošana. 

8. Labāko audzēkņu noteikšana un 

viņu sveikšana. 

9. Talantīgāko audzēkņu atbalsts 

turpmākajā sportista karjerā. 
 

2016.-

2018.g 

 

 

2016.-

2018.g. 

 

Katru gadu 

 

-Augstās klases sportista 

veidošana; 

 

-Audzēkņa sportiskā 

rezultāta celšana; 

 

 

-Veselības uzlabošana. 

5. 
Sporta skolas 

vide 

1. Audzēkņu un skolas darbinieku 

pozitīvas sadarbības un vides 

2015.-

2018.g. 

-Treneru kvalifikācijas 

celšana; 
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veidošana. 

2. Sporta skolas iekšējās kārtības 

un disciplīnas nodrošināšana. 

3. Audzēkņu savstarpējās cieņas 

akcentēšana un godīgas cīņas 

sacensībās uzsvēršana. 

4. Sporta skolas tēla veidošana. 

5. Atbalsts jaunajiem treneriem. 

 

 

Katru gadu 

 

 

 

-Jauno treneru 

piesaistīšana; 

 

 

 

 

6. Resursi 

1. Sporta skolas materiālas bāzes 

pilnveidošana un 

modernizēšana. 
2. Darbs pie investīciju 

piesaistīšanas ar projektu 

palīdzību. 
3. Skolas finanšu līdzekļu 

racionāla izmantošana.  
4. Treneru darba slodžu 

nodrošināšana un 

sabalansēšana. 
5. Atlases sistēmas veidošana un 

atlases izmantošana darbā. 

 

2016.g. 

 

 

 

 

 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

2017.g. 

-Finanšu līdzekļu 

palielināšana; 

 

-Treneru darba kvalitātes 

celšana; 

 

-Audzēkņu skaita 

palielināšana. 

 

 

7. 

Sporta skolas 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Sporta skolas jaunu 

reglamentējošo dokumentu 

izstrādāšana un esošo 

pilnveidošana atbilstoši 

likumdošanas prasībām. 

2. Sporta skolas izaugsmes 

nodrošināšanai nepieciešamā 

materiālā nodrošinājuma 

panākšana pašvaldībā un valsts 

institūcijās. 

3. Pilna mācību-treniņu cikla 

nodrošināšanas sporta skolā 

(sāk.sag.gr. līdz ASM gr.). 

4. Sporta skolas attīstības plāna 

uzlabošana un pielāgošana 

reālajiem apstākļiem. 

5. Sporta skolas personāla 

kvalitātes un nodarbinātības 

efektivitātes paaugstināšana.  

6. Papildus finanšu līdzekļu 

piesaistīšanas darba uzlabošana. 

 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. - 

2018.g. 

-Audzēkņu skaita 

palielināšana; 

 

-Audzēkņu rezultātu 

uzlabošana.  

 

-Sadarbības pilnveidošana 

ar pašvaldību, vecākiem, 

sporta klubiem, skolām un 

citām sporta organizācijām. 
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10.  Secinājumi. 
 

Izvirzītie mērķi tiks sasniegti, ja sporta skola piedāvās daudzpusīgu sporta izglītību un 

kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Tukuma novada bērniem un jauniešiem. 

 Katru gadu tiek pakāpeniski palielinās finanšu resursi sporta bāžu un transporta 

īrēšanai, attīstībai, sporta inventāram, dalībai sacensībās un citiem sporta skolas nolikumā 

definētiem mērķiem un uzdevumiem. Sporta skolas audzēkņi nav pilnībā nodrošināti ar 

iespējām piedalīties Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās. Līdz ar to nav iespējams 

pilnībā izpildīt sporta skolu programmu prasības, kas neļauj objektīvi vērtēt treneru darba 

kvalitāti. Lielākajā daļā sporta veidu nav skaidri redzamas perspektīvas. 

Kā redzams pēc noteiktajiem mērķiem un iekšējās un ārējās vides analīzē iegūtajiem 

rezultātiem, organizācijai pašlaik ir piemērota intensīva (attīstības) stratēģija, kad 

organizācijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, 

garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā. 

Sporta skolas personāls centās  nodrošināt kvalitatīvu mācības-treniņu procesu, lai 

pildīt plānotos uzdevumus. Virzība uz priekšu ir atkarīga arī no kopējas sadarbības. 

Stratēģisko mērķu sasniegšana lielā mēra ir atkarīga no demogrāfiskās, ekonomiskās un 

politiskās situācijas mūsu valsti. 

Izmantojot savas stiprās puses pret pastāvošajiem draudiem, piedāvājot jaunus 

pakalpojumus, kvalificētu personāla darbu, intensīvu vecāku iesaistīšanu skolas dzīvē, bērnu 

un jauniešu motivēšanu, saistošu trenēšanas un trenēšanās saturu, skolai ir iespēja pašreizējos 

ekonomiskajos apstākļos gūt labumu vismaz īstermiņā. 

  

 

Attīstības plānu izstrādāja darba grupa: 

1. Direktors: S.Kovaļovs 

2. Direktora vietniece mācību darbā: L.Dreimane 

3. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: I Eisaka 

4. Mācību grupu treneri. 

 

Izmaiņas un korekcijas izdarāmas saistībā ar MK, IZM un citu ar izglītību saistošu 

lēmumu, rīkojumu un instrukciju izpildi. 

 

 

 

Tukuma Sporta direktors:               S.Kovaļovs                
 

 

 

 

 

 

 


