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1. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vispārīgs raksturojums
1. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā - Skola) ir
Jelgavas pilsētas domes 1954.gada 1.oktobrī dibināta un Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” pārraudzībā esoša
Jelgavas

pilsētas

pašvaldības

profesionālās

ievirzes

un

interešu

izglītības iestāde. Skolas darbību nosaka ar Jelgavas pilsētas domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 8/8 apstiprināts Nolikums.
2. Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas 9 sporta
veidos:

airēšanā,

basketbolā,

BMX,

džudo,

futbolā,

mākslas

vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.
3. Juridiskā adrese: Lapskalna iela 18b, Jelgava, LV–3007.
4. Skolā strādā 35 pedagoģiskie darbinieki (t.sk. direktors, direktora
vietniece, izglītības metodiķe) un 12 tehniskie darbinieki.
5. Skola ar kvalitatīvu mācību treniņu procesu nodrošina iespēju iegūt
profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši LR Izglītības un zinātnes
ministrijas prasībām. Skola nodrošina veselu, fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītu personību veidošanu, kas motivētas aktīvam
dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
6. Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. Tiek plānotas
attīstības vajadzības, tādējādi nodrošinot efektīvu un racionālu budžeta
līdzekļu izlietojumu.

2. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
darbības pamatmērķi
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības pamatmērķi ir:
 Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību, akcentējot
augstu sasniegumu sportu, lai dotu iespēju sevi apliecināt
talantīgākajiem audzēkņiem un sagatavotu dalībniekus LR izlašu
komandām.
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Ieaudzināt audzēkņos atbildības sajūtu par savu darbu, disciplīnu,
godīgumu, izlēmību un mērķtiecību.
Veicināt audzēkņu harmonisku attīstību, sekmēt vispārcilvēcisko un
nacionālo vērtību apzināšanos.
Iesaistīt bērnus un jauniešus sportiskās aktivitātēs, tā nodrošinot
iespēju viņus atturēt no piesaistes nelabvēlīgiem paradumiem.

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti:
Pamatjoma
Mācību
saturs

Trenēšana un
trenēšanās

Audzēkņu
sasniegumi

Darbības prioritāte
Izstrādāt, licencēt un
kvalitatīvi īstenot
profesionālās ievirzes
izglītības programmas:
Airēšana
(20V 81300, 30V 81300);
Basketbols
(20V 81300, 30V 81300);
BMX
(20V 81300, 30V 81300);
Džudo
(20V 81300, 30V 81300);
Futbols
(20V 81300, 30V 81300);
Mākslas vingrošana
(20V 81300, 30V 81300);
Smaiļošana un kanoe
airēšana
(20V 81300, 30V 81300);
Šahs
(20V 81300, 30V 81300);
Vieglatlētika
(20V 81300, 30V 81300).
 Sekmēt vispusīgu
audzēkņu attīstību,
motivāciju nopietnam un
atbildīgam treniņu
darbam.
 Veicināt audzēkņu un
treneru sadarbību.
 Pilnveidot audzēkņu
sasniegumu vērtēšanas
sistēmu.
 Popularizēt audzēkņu
sasniegumus masu
medijos un pilsētā.
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Sasniegtais rezultāts
Izstrādātas, licencētas un
praktiskā darbībā ieviestas
profesionālās ievirzes
izglītības programmas
airēšanā, basketbolā, BMX,
džudo, futbolā, smaiļošanā
un kanoe airēšanā, šahā un
vieglatlētikā

 Tiek izmantotas
daudzveidīgas trenēšanās
metodes, lai sekmētu
audzēkņu motivāciju
nopietnam un atbildīgam
treniņu darbam.
 Izveidojusies laba
sadarbība starp
audzēkņiem un treneriem.
 Regulāri tiek izvērtēti
audzēkņu ikdienas
sasniegumi.
 Tiek veikta audzēkņu
sasniegumu analīze.
 Izveidota audzēkņu
sportisko sasniegumu
datu bāze.
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Atbalsts
audzēkņiem

 Nodrošināt audzēkņu
līdzdalību sacensībās.
 Regulāri instruēt
audzēkņus par iekšējās
kārtības un drošības
noteikumiem.
 Nodrošināt audzēkņu
veselības aprūpi.
 Godināt labākos
sportistus.

Skolas vide

 Veidot piederības apziņu
un lepnumu par savu
skolu.
 Nodrošināt efektīvu
mācību līdzekļu
izmantošanu mācību
treniņu procesā.
 Veicināt audzēkņu un
skolas darbinieku pozitīvu
sadarbību.

Resursi

 Pilnveidot skolas pedagogu
profesionālo kvalifikāciju.
 Racionāli izlietot skolas
materiālos resursus.

 Uzturēt un regulāri
Skolas darba
precizēt VIIS datu bāzi.
organizācija,
 Aktualizēt skolas
vadība un
Attīstības plānu.
kvalitātes
nodrošināšana  Pilnveidot skolas darbību
regulējošos dokumentus
atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
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 Nodrošināta audzēkņu
piedalīšanās dažāda
mēroga sacensībās un
treniņnometnēs.
 Tiek veikta regulāra
audzēkņu instruktāža par
iekšējās kārtības un
drošības noteikumiem.
 Tiek nodrošinātas
regulāras audzēkņu
veselības pārbaudes.
 Tiek atbalstīti talantīgākie
audzēkņi turpmākajā
sportista karjerā un
profesijas izvēlē.
 Katru gadu pilsētas
pašvaldība piešķir
papildus finansējumu
perspektīvākajiem
audzēkņiem.
 Regulāri tiek apbalvoti
skolas labākie audzēkņi.
 Ar skolas īpašo atribūtiku
tiek veidota piederības
apziņa un lepnums par
savu skolu.
 Tiek nodrošināta efektīva
mācību līdzekļu
izmantošana mācību
treniņu procesā.
 Izveidots pozitīvs
mikroklimats attiecībās
starp personālu un
audzēkņiem.
 Regulāri tiek atbalstīta
pedagogu kvalifikācijas
paaugstināšana
piedaloties dažādos kursos
un semināros.
 Skolai piešķirtie materiālie
resursi tiek izlietoti
budžeta tāmes ietvaros.
 Regulāri tiek precizēti dati
VIIS datu bāzē.
 Aktualizēt skolas
Attīstības plānu.
 Sistemātiski notiek skolas
darbības reglamentējošo
dokumentu pilnveide.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Skola akreditēta 2014.gada 17.jūnijā uz 6 gadiem līdz 2020.gada
16.jūnijam.
Ekspertu komisijas iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde:
1. Lai veicinātu vecāku iesaistīšanos skolas pasākumos, palielināt
vecāku pārstāvniecību skolas pašpārvaldē (skolas padomē).
(izpildīts)
2. Izveidot skolas interneta vietni, kur operatīvi varētu ievietot
informāciju par skolu un aktualitātēm skolas dzīvē. (Informācija
par mūsu skolu tiek ievietota Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes

„Sporta

servisa

centrs”

mājas

lapā

www.sports.jelgava.lv. 2015.gada nogalē esam plānojuši izveidot
arī savas skolas interneta vietni.)
3. Sporta veida attīstības vajadzībām izveidot BMX iekštelpu trasi.
(Priekšlikumus un

ierosinājumus par BMX iekštelpu

trases

izveidošanu, esam iesnieguši Jelgavas pilsētas Domē.)
4. Iesaistīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, lai stimulētu pedagogu pilnveidošanos un iegūtu
papildu

finansu

līdzekļus

viņu

atalgojumam.

Mākslas

vingrošanas nodarbībām ieteicams piesaistīt treneri horeogrāfijā,
lai paaugstinātu speciālo sagatavotību. (Nav izdevies sameklēt
mākslas vingrošanas treneri horeogrāfijā ar MK noteikumos
noteikto izglītību).
5. Pašvērtējumā, nosakot uzlabojamos skolas darbības virzienus,
paredzēt konkrētus pasākumus to īstenošanai. (izpildīts).

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos
5.1.

Jelgavas BJSS pašnovērtējuma ziņojums
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Skola īsteno 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Nr.p.
k.

Izglītības programmas
nosaukums

Īstenošanas
ilgums

Kods

Licences
izsniegšanas
datums

1.

Airēšana

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

2.

Airēšana

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

3.

Basketbols

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

4.

Basketbols

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

5.

BMX

8 gadi

20V 813 00

07.01.2014.

6.

BMX

4 gadi

30V 813 00

07.01.2014.

7.

Džudo

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

8.

Džudo

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

9.

Futbols

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

10. Futbols

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

11. Mākslas vingrošana

8 gadi

20V 813 00

07.01.2014.

12. Mākslas vingrošana

4 gadi

30V 813 00

07.01.2014.

13. Smaiļošana un kanoe airēšana

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

14. Smaiļošana un kanoe airēšana

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

15. Šahs

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

16. Šahs

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

17. Vieglatlētika

8 gadi

20V 813 00

12.02.2014.

18. Vieglatlētika

4 gadi

30V 813 00

12.02.2014.

Skola īsteno 3 interešu izglītības programmas:
Nr.p.
k.

Izglītības programmas
nosaukums

1.

Basketbols

2.

Minibasketbols

3.

Vieglatlētika

Audzēkņu skaits 2015./2016.mācību gadā:
1.

Profesionālās ievirzes izglītība

Jelgavas BJSS pašnovērtējuma ziņojums

47 grupas

566 audzēkņi

7

2.

Interešu izglītība

5 grupas

61 audzēknis

Audzēkņu skaits pa sporta veidiem 2015./2016.mācību gadā:
Nr.
p.
k.

Grupu
skaits

Sporta veids

Audzēkņu
skaits

Profesionālās ievirzes izglītība
1.

Airēšana

2

21

2.

Basketbols

16

208

3.

BMX

3

24

4.

Džudo

9

84

5.

Futbols

4

64

6.

Mākslas vingrošana

2

30

7.

Smaiļošana un kanoe airēšana

4

51

8.

Šahs

1

8

9.

Vieglatlētika

6

76

Interešu izglītība
1.

Basketbols

1

13

2.

Minibasketbols

1

13

3.

Vieglatlētika

3

35

1. Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši licencētajām
programmām pēc apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību
saraksta.
2. Teorētiskās un praktiskās nodarbības pilnībā nodrošinātas ar
nepieciešamajiem
līdzekļiem
un
inventāru.
Materiāltehniskais
nodrošinājums atbilst programmu prasībām.
3. Treneri zin programmas noteiktos mērķus, uzdevumus un obligāto
saturu, izprot audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
4. Mācību treniņu darba uzskaites žurnālos ir gada un mēneša plāni,
kuros treneri nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas.
5. Teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj
audzēkņiem apzināti, motivēti īstenot treniņa uzdevumus.
6. Skolas vadība regulāri veic plānu izpildes kontroli un nodarbību
hospitēšanu, kā arī izvērtē turpmākās darbības nepilnību novēršanai.
Skolas stiprās puses:
 Skola īsteno
programmas.

licencētas

Jelgavas BJSS pašnovērtējuma ziņojums
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Programmu
apstākļiem.

izpilde

pieskaņota

reāliem

treniņu

procesa

Skolas tālākā attīstība:
 Pilnveidot izglītības programmas.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
5.2.

TRENĒŠANA UN TRENĒŠANĀS
5.2.1. Trenēšanas kvalitāte

1. Skolas treneri strādā saskaņā ar direktora apstiprinātu nodarbību
sarakstu.
2. Katra nodarbība tiek atzīmēta mācību treniņu darba uzskaites žurnālā.
Žurnālus treneri aizpilda atbilstoši prasībām. Mēneša beigās direktora
vietniece veic žurnālu pārbaudi un apstiprina nostrādātās stundas.
3. Audzēkņus Skolā uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku
iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu.
4. Audzēkņi tiek reģistrēti Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā
un Valsts izglītības informācijas sistēmā.
5. Katrai mācību grupai tiek iekārtota atsevišķa mape ar audzēkņu
personas lietām.
6. Mācību treniņu procesā tiek izmantotas dažādas trenēšanas metodes.
Pielietotās metodes atbilst audzēkņu vecumam, spējām, apgūstamā
specifikai un mācību saturam.
7. Mācību gada laikā notiek 2 treniņnodarbību hospitēšanas. Pēc tam
tiek pārrunāti treniņu nodarbību galveno uzdevumu izpilde, slodzes
atbilstība, audzēkņu aktivitāte utt. Treneri analizē sasniegumus un
izvērtē savu darbu.
Skolas stiprās puses:
 Mācību treniņu grupas tiek pilnībā nokomplektētas.
 Mācību treniņu darbs notiek sistemātiski.
 Sasniegti labi sportiskie rezultāti sporta spēļu un individuālajos
sporta veidos.
Skolas tālākā attīstība:
 Modernu trenēšanas metožu, jaunāko sporta zinātnes atziņu
ieviešana mācību treniņu darbā.
 Veicināt sistemātisku pieredzes apmaiņu starp skolas treneriem.
 Veicināt pieredzes apmaiņu treneriem, piedaloties sacensībās un
mācību treniņu nometnēs ārpus Latvijas.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
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5.2.2. Trenēšanās kvalitāte
1. Katra mācību gada sākumā skolas audzēkņi tiek iepazīstināti ar
mācību gada treniņu plānu, uzdevumiem, plānotajiem rezultātiem un
sacensībām.
2. Skolā ir pieejamā mācību literatūra un moderni mācību līdzekļi, kas
nodrošina kvalitatīvu mācību treniņu procesa organizēšanu.
3. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības un Drošības
noteikumiem.
4. Audzēkņi regulāri apmeklē mācību treniņu nodarbības un piedalās
sacensībās.
5. Treneri ar audzēkņiem pārrunā nodarbību kavējuma iemeslus.
6. Treneri mērķtiecīgi organizē audzēkņus mācību darbam, motivē
trenēties, rosina izmantot visas iespējas mērķu sasniegšanai.
Skolas stiprās puses:
 Skolai ir visi nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi, lai
nodrošinātu kvalitatīva mācību treniņu procesa organizēšanu.
Skolas tālākā attīstība:
 Nodrošināt katra audzēkņa līdzdalību sacensībās.
 Motivēt audzēkņus sporta meistarības pilnveidošanai
rezultātu uzlabošanai.

un

Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.2.3. Vērtēšana kā treniņu procesa sastāvdaļa
1. Mācību treniņu process tiek vērtēts pēc kontrolnormatīvu izpildes
rezultātiem, sacensību rezultātiem un ņemot vērā nodarbību
apmeklējumu.
2. Skolas vadība kopā ar treneriem izvērtē rezultātus pēc katrām
sacensībām.
3. Katru mēnesi apbalvošanai Jelgavas pilsētas domē tiek izvirzīti labākie
skolas audzēkņi. Sporta servisa centrs katru gadu organizē pasākumu
„Sporta laureāts”, kurā tiek apbalvoti labākie skolas audzēkņi un
treneri.
4. Mācību gada beigās atbilstoši noteiktajām prasībām tiek sagatavota
atskaite IZM Sporta departamentam.
5. Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana notiek saskaņā ar
skolas nolikumu, 2014.gada 14.februārī apstiprinātajiem „Audzēkņu
uzņemšanas,
pārcelšanas
un
atskaitīšanas
noteikumiem”,
pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu un direktora rīkojumu.
6. Skolas treneri analizē audzēkņu sasniegumus, pamatojoties uz
sacensību un kontrolnormatīvu izpildes protokoliem.
Skolas stiprās puses:
 Tiek veikta audzēkņu uzrādīto rezultātu uzskaite.
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Tiek veikta audzēkņu sasniegumu analīze, kas tiek izmantota
mācību treniņu procesa pilnveidošanai.

Skolas tālākā attīstība:
 Uzlabot audzēkņu sasniegumu uzskaites un analīzes veikšanu.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.3.

AUDZĒKŅU SASNIEGUMI

5.3.1. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
1. Skolas audzēkņi ikdienas darbā sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes
izglītības programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas.
2. Audzēkņi apmeklē treniņnodarbības, piedalās sacensībās, mācību
treniņnometnēs, pilsētas un skolas pasākumos.
3. Pamatojoties uz sacensību protokoliem, tiek veikta audzēkņu
sasniegumu analīze.
4. Sacensību protokoli tiek glabāti atbilstoši Lietu nomenklatūrai.

5.3.2. Audzēkņu sasniegumi 2014./2015.mācību gadā

Smaiļošana un kanoe airēšana
Rahmads Stromanis
(1995.)
Boriss Lonskis
(1997.)

Roberts Lagzdiņš
(1999.)

LR U-23 čempionātā 5 zelta medaļas,
Eiropas U-23 čempionātā 12.vieta,
LR čempionātā 2 zelta, 3 sudraba
medaļas.
LR Junioru čempionātā 5 zelta
medaļas,
Eiropas Junioru čempionātā divas
11.vietas – C-2 500m, C-2 1000m
distancēs,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē divas
zelta, viena bronzas medaļa,
Latvijas čempionātā zelta un sudraba
medaļa, 9.vieta Olympic Hopes
sacensībās 2014.gadā.
LR Junioru čempionātā 4 zelta
medaļas,
LR Junioru čempions garajās
distancēs (C-1 6km), LR čempionātā
sudraba medaļa,
Eiropas Junioru čempionātā 6.vieta
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Daniela Kondratova
(1997.)

Matīss Ozols
(2000.)

Kārlis Rušmanis
(1997.)

Miks Galvanovskis
(1997.)

Roberts Altmanis
(1999.)

Roberts Levics
(1999.)

C-1 1000m distancē,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 1.vieta
C-1 1000m distancē,
bronzas medaļa Olympic Hopes
sacensībās 2014.gadā.
LR Junioru čempionātā 8 zelta
medaļas,
LR čempionātā 2 zelta medaļas,
Latvijas Jaunatnes olimpiādē 4 zelta
medaļas,
LR čempione maratonā (K-1 8km),
piektā un devītā vieta Olympic Hopes
sacensībās 2014.gadā,
Eiropas Junioru čempionātā 13.vieta
K-1 500m distancē.
LR Junioru čempionātā 5 zelta
medaļas,
Eiropas Junioru čempionātā divas
11.vietas – C-2 500m, C-2 1000m
distancēs,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē zelta
medaļa.
LR Junioru čempionātā 1.vieta C2 200m distancē, Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē sudraba medaļa,
ceturtā un sestā vieta Olympic Hopes
sacensībās 2014.gadā,
LR čempionātā sudraba medaļa.
LR Junioru čempionātā divas zelta
medaļas – C-2 200m, C-1 4x200m
distancēs,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
sudraba medaļa,
ceturtā un devītā vieta Olympic
Hopes sacensībās 2014.gadā.
LR Junioru čempionātā 5 sudraba
medaļas,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2
sudraba, 2 bronzas medaļas,
5.vieta Olympic Hopes sacensībās
2014., 2015.gadā.
LR Junioru čempionātā 5 sudraba
medaļas,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2
sudraba, 2 bronzas medaļas,
3.vieta Olympic Hopes sacensībās
2014.,
5.vieta Olympic Hopes sacensībās
2015.gadā.
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Valērija Makare
(1999.)

Daiga Liepiņa
(1998.)

Baiba Petrovska
(1998.)

Rinalds Lasmanis
(1996.)
Ansis Ziemelis
(1999.)

Rihards Kraulis
(1999.)

LR Junioru čempionātā 5 zelta
medaļas,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē zelta
medaļa,
LR čempionātā 2 sudraba, 2 bronzas
medaļas.
LR Junioru čempionātā 2 zelta
medaļas,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2 zelta
medaļas,
LR čempionātā 3 sudraba, 2 bronzas
medaļas,
12. un 13. vieta Olympic Hopes
sacensībās 2015.gadā.
LR Junioru čempionātā 2 zelta
medaļas,
Latvijas Jaunatnes olimpiādē zelta
medaļa,
LR čempionātā 2 sudraba, 2 bronzas
medaļas,
12. un 13. vieta Olympic Hopes
sacensībās 2015.gadā.
LR U-23 čempionātā 6 zelta medaļas,
LR čempionātā 2 zelta medaļas.
LR Junioru čempionātā sudraba
medaļa,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
bronzas medaļa,
12.-13.vieta Olympic Hopes
sacensībās 2015.gadā.
LR Junioru čempionātā bronzas
medaļa,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2
bronzas medaļas,
12.-13.vieta Olympic Hopes
sacensībās 2015.gadā.

Trenere
Lelde Laure

Trenere
Lelde Laure

Trenere
Lelde Laure

Trenere
Lelde Laure
Trenere
Lelde Laure

Trenere
Lelde Laure

Džudo
Emīls Saksons
(1999.)
Aleksandrs Lapšins
(2000.)

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
bronzas medaļa,
LR meistarsacīkstēs U-21 1.vieta,
LR meistarsacīkstēs U-18 3.vieta.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
bronzas medaļa,
LR meistarsacīkstēs U-21 7.vieta,
LR meistarsacīkstēs U-18 7.vieta,
LR meistarsacīkstēs U-16 2.vieta,
3.vieta LR atklātajās
meistarsacīkstēs sambo.
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Vadims Cvetkovs
(1998.)

Rināts Šaihulovs
(1997.)

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
sudraba medaļa,
LR meistarsacīkstēs U-18 7.vieta,
3.vieta LR atklātajās
meistarsacīkstēs sambo.
LR meistarsacīkstēs U-21 3.vieta,
2.vieta LR atklātajās
meistarsacīkstēs sambo,
1.vieta Eiropas Savienības
čempionātā sambo.

Treneris
Kims
Usačevs

Treneris
Kims
Usačevs

Airēšana
Renāte Uzule
(1997.)
Armands Celmiņš
(1998.)

Jānis Timbors
(1999.)

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
4.vieta,
LR čempionātā divas bronzas
medaļas W4x, W2- distancēs.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
4.vieta,
LR čempionātā bronzas medaļa
LM1x distancē,
Baltijas kausā 2015.gadā bronzas
medaļa.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
4.vieta,
Baltijas kausā 2015.gadā bronzas
medaļa.

Trenere
Agita Puriņa

Trenere
Agita Puriņa

Trenere
Agita Puriņa

Basketbols
U-16 meiteņu
komanda
U-14 zēnu komanda
U-15 zēnu komanda
U-16 zēnu komanda

1.vieta Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas meistarsacīkstēs,
2.vieta Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē.
3.vieta Latvijas Jaunates basketbola
līgas meistarsacīkstēs.
7.vieta Latvijas Jaunates basketbola
līgas meistarsacīkstēs.
6.vieta Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas meistarsacīkstēs.

Treneri
Harijs Zelčs,
Gundega
Vaščenko
Treneris
Jānis Vītols
Treneris
Pēteris
Lagzdiņš
Treneris
Alvils Eglītis

Vieglatlētika
Gatis Kupčs
(1997.)
Anna Ševčenko
(1999.)
Viktorija Hotuļova
(1998.)

Latvijas čempionātā 7.vieta 400 m,
Latvijas U-20 čempionātā 1.vieta
800 m, 3.vieta 400 m.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
bronzas medaļa,
Latvijas U-18 čempionātā 1.vieta.
Latvijas čempionātā pieaugušajiem
3.vieta diska mešanā, 7.vieta lodes
grūšanā,
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Latvijas U-18 čempionātā 2.vieta
lodes grūšanā, 3.vieta diska mešanā.
BMX
Vanesa Buldinska
(1999.)

Roberts Dancis
(2000.)

LR Jaunatnes olimpiādē sudraba
medaļa,
LR čempionātā zelta medaļa G16
grupā,
Eiropas čempionātā 3.vieta G15
grupā 2014.gadā.
LR čempionātā sudraba medaļa B15
grupā.

5.4.

Treneris
Uldis
Balbeks

Treneris
Uldis
Balbeks

ATBALSTS AUDZĒKŅIEM

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un
izglītojamo drošības garantēšana
1. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi mācību
treniņos un sacensībās katra sporta veida nodaļas audzēkņiem. Treneri
iepazīstina audzēkņus ar noteikumiem divas reizes gadā.
2. Pirms braucieniem uz sacensībām, treniņnometnēm treneri instruē
audzēkņus par drošību un kārtību ārpus pilsētas organizētajos
braucienos un sacensībās.
3. Audzēkņi ar savu parakstu apliecina, ka ir instruēti un apņemas
ievērot noteikumus.
4. Darbiniekiem veiktas instruktāžas darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un
elektrodrošībā. Ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā.
5. Skolas sporta bāzēs atbilstoši prasībām izvietoti evakuācijas plāni.
6. Darbinieki un audzēkņi ir instruēti, kā rīkoties nestandarta situācijās.
7. Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem,
Iekšējās kārtības noteikumiem un Amatu aprakstiem.
8. Audzēkņiem tiek veikta veselības pārbaude vienu reizi gadā Sporta
servisa centra Medicīnas kabinetā, kā arī tiek nosūtīti uz pārbaudēm
Valsts Sporta medicīnas centrā un Latvijas Olimpiskās vienības
medicīnas laboratorijā.
9. Ja nepieciešams, sporta ārsts nosūta audzēkni uz papildizmeklējumiem
pie speciālista.
10. Ar pārbaudes rezultātiem var iepazīties arī audzēkņu vecāki.
11. Saskaņā ar pārbaužu rezultātiem medicīnas māsa veic ierakstus
mācību treniņu darba uzskaites žurnālos.
12. Audzēkņiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, tiek nodrošinātas
apmaksātas padziļinātās veselības pārbaudes Valsts Sporta medicīnas
centrā.
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13. Audzēkņiem, kuriem ir augsti sportiskie sasniegumi, ir iespēja veikt
veselības pārbaudi Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā.
14. Visi skolas audzēkņi ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.
15. Sertificēta medicīnas māsa nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu
sacensību laikā.
Skolas stiprās puses:
 Visi skolas audzēkņi ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.
 Ir izstrādāti nepieciešamie drošību reglamentējošie dokumenti.
 Tiek nodrošināta audzēkņu bezmaksas veselības pārbaude.
 Audzēkņiem, kuri vecāki par 18 gadiem, tiek apmaksātas
padziļinātās veselības pārbaudes.
Skolas tālākā attīstība:
 Pilnveidot atbalstu skolas audzēkņiem.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
5.4.2. Atbalsts personības veidošanā
1. Skolā tiek nodrošināts mācību treniņu process. Treneris, sadarbojoties
ar audzēkņu vecākiem, palīdz audzēkņu personības veidošanā un
attīstībā.
2. Treniņos tiek nodrošināts psiholoģiski
labs mikroklimats. Notiek
veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana.
3. Skolas audzēkņiem tiek nodrošināta līdzdalība sacensībās un mācību
treniņnometnēs.
4. Labākie sportisti par sasniegumiem tiek apbalvoti pasākumos “Mēneša
labākie sportisti” un ikgadējā pasākumā “Sporta laureāts”.
Skolas stiprās puses:
 Audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažāda līmeņa sacensībās.
 Labāko audzēkņu apbalvošana par sasniegumiem.
 Skolas audzēkņiem ir iespēja ikdienā tikties ar Latvijas
olimpiskās vienības dalībniekiem – skolas bijušo audzēkni, tagad
- treneri Gati Pranku un skolas audzēkni Marku Ozolinkeviču.
Skolas tālākā attīstība:
 Iesaistīt jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes sporta izglītības
apgūšanā ne tikai no Jelgavas, bet arī no citām
administratīvajām teritorijām, lai popularizētu sportu bērnu un
jauniešu vidū kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
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5.4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē
1. Skolas audzēkņi tiek informēti par tālākās izglītošanās iespējām sporta
jomā.
2. Skolai ir noslēgti līgumi ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju par
studentu prakses organizēšanu. Prakses laikā studenti apgūst iemaņas
un prasmes mācību treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā.
3. Lielākā daļa no treneriem ir mūsu skolas bijušie audzēkņi.
4. Skolas audzēkņiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un piedalīties
sacensību tiesāšanā.
Skolas stiprās puses:
 Bijušajiem audzēkņiem ir iespēja izvēlēties skolu kā studiju
prakses vietu.
 Audzēkņiem ir iespēja piedalīties sacensību tiesāšanā.
Skolas tālākā attīstība:
 Sadarboties ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām
audzēkņu turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi
5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
1. Skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt profesionālās ievirzes izglītības
programmu atbilstoši savām interesēm un spējām.
2. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras atbilstoši pielāgo
audzēkņu spējām. Vērā tiek ņemtas katra audzēkņa intereses.
3. Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem pēc traumu gūšanas
periodā.
4. Piedalīšanās sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Talantīgākajiem
audzēkņiem tiek nodrošināta pilnveidošanās iespēja augstākajā
meistarības līmenī.
5. Audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties dažāda līmeņa
sacensībās.
Skolas stiprās puses:


Audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja pilnveidoties dažāda
līmeņa sacensībās atbilstoši spējām.

Skolas tālākā attīstība:
 Pilnveidot individuālo darbu ar audzēkņiem.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
5.4.5. Sadarbība ar audzēkņa ģimeni
1. Skolai ir regulāra sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Mācību gada
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sākumā treneri informē audzēkņu vecākus par treniņu grafiku,
gaidāmajām sacensībām, mācību treniņu nometnēm, mācību treniņu
saturu un izaugsmes iespējām.
2. Treneri regulāri tiekas ar vecākiem mācību treniņu nodarbībās,
apspriež aktuālos jautājumus par treniņiem un sacensību rezultātiem.
3. Vecāki iesaistās sacensību un mācību treniņnometņu organizēšanā.
4. Tiek atbalstīti audzēkņi no maznodrošinātajām un daudzbērnu
ģimenēm. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 31.janvārī
pieņemto Lēmumu Nr.1/3, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
dzīvojošie audzēkņi no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm ir
atbrīvoti no dalības maksas.
Skolas stiprās puses:
 Regulāra audzēkņu vecāku informēšana par audzēkņu
sasniegumiem.
 Tiek atbalstīti audzēkņi no maznodrošinātajām un daudzbērnu
ģimenēm, atbrīvojot tos no dalības maksas.
Skolas tālākā attīstība:
 Veicināt lielāku audzēkņu vecāku līdzdalību skolas pasākumos.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi

5.5. Skolas vide
5.5.1. Mikroklimats
1. Skola veicina audzēkņos, vecākos un skolas darbiniekos piederības
apziņu un lepnumu par savu skolu un pilsētu.
2. Audzēkņi un skolas darbinieki piedalās pilsētas pasākumos.
3. Skolas direktors novērtē katra darbinieka ieguldījumu skolas tēla
veidošanā.
4. Skolai ir savs logo, diplomi, vimpeļi un karogs.
5. Darbiniekiem, audzēkņiem un viņu vecākiem ir iespēja izteikt savus
priekšlikumus, par to, kas būtu jāuzlabo vai jāpilnveido skolas darbā.
6. Audzēkņi un skolas darbinieki iepazīstināti ar Iekšējās kārtības
noteikumiem un tos ievēro. Iekšējās kārtības noteikumos ir ietvertas
darbinieku un audzēkņu tiesības un pienākumi.
7. Skolā ir telpa, kurā izvietoti izcīnītie kausi un diplomi.
8. Skolā izvietoti stendi ar katra sporta veida fotogrāfijām. Informācija uz
stendiem tiek regulāri atjaunota.
9. Informācija par audzēkņu un treneru sasniegumiem tiek publicēta
laikrakstos un interneta portālos.
Skolas stiprās puses:
 Skola sniedz informāciju par audzēkņu un treneru sasniegumiem
laikrakstiem un interneta portāliem.
 Izveidots skolas logo, karogs un vimpeļi.
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Skolas tālākā attīstība:
 Turpināt darbu skolas tēla veidošanā.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
5.5.2. Skolas fiziskā vide
1. Skolai ir 2 sporta bāzes - airēšanas bāze un sporta bāze, kurā atrodas
džudo zāle un administrācijas telpas.
2. Ar pārējām iestādēm, kurās notiek treniņnodarbības, ir noslēgti līgumi
par telpu izmantošanu.
3. Visu nodarbību vietas atbilst sanitāri higiēnisko normu, darba drošības
un ugunsdrošības prasībām.
Profesionālās
īstenošanas vietas:

ievirzes

un

interešu

izglītības

programmu

1.

Airēšana

Jelgavas
Jelgavas
Jelgavas
Jelgavas

BJSS airēšanas bāze (Pils sala 8)
6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļš 9)
Sporta halle (Mātera iela 44a)

2.

Basketbols

3.
4.

BMX
Džudo

5.

Futbols

6.
7.

Mākslas
vingrošana
Smaiļošana
un kanoe
airēšana

Jelgavas Sporta halle (Mātera iela 44a)
Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļš 9)
Jelgavas 4.vidusskola (Akmeņu iela 1)
Jelgavas 4.sākumskola (Pulkveža O.Kalpaka iela 34)
Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24)
Jelgavas BJSS sporta bāze (Lapskalna iela 18b)
Jelgavas 6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļš 9)
Jelgavas 5.vidusskola (Aspazijas iela 20)
Jelgavas 6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Jelgavas 2.pamatskola (Sarmas iela 2)

8.

Šahs

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļš 9)
Jelgavas 6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (Mātera iela 44)

9.

Vieglatlētika

Jelgavas Sporta halle (Mātera iela 44a)
Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļš 9)
Jelgavas 4.sākumskola (Pulkveža O.Kalpaka iela 34)
Jelgavas 5.vidusskola (Aspazijas iela 20)
Jelgavas 6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Jelgavas 2.pamatskola (Sarmas iela 2)

Jelgavas BJSS airēšanas bāze (Pils sala 8)
Jelgavas 6.vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Jelgavas Sporta halle (Mātera iela 44a)
Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24)
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Skolas stiprās puses:
 Telpas ir drošas izmantošanai audzēkņiem un darbiniekiem.
 Nodrošināti labi apstākļi mācību treniņu procesa norisei.
Skolas tālākā attīstība:
 Airēšanas bāzes ēkas celtniecība.
 BMX iekštelpu trases izveidošana.
 Džudo zāles rekonstrukcija.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.6.

SKOLAS RESURSI

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
1. Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā
un ir droši lietošanai.
2. Katru gadu notiek inventāra un mācību līdzekļu atjaunošana.
3. Treneriem ir pieejams internets un nepieciešamā biroja tehnika.
4. Treneriem un audzēkņiem ir pieejama sporta veidu metodiskā
literatūra.
5. Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās bāzes
un telpas:
 Sporta bāzē Lapskalna ielā – džudo zāle ar trenažieriem, vingrošanas
zāle;
 Airēšanas bāzē – trenažieru zāle, treniņu vieta uz ūdens;
 Zemgales olimpiskajā centrā – sporta spēļu zāle, trenažieru zāle,
rehabilitācijas telpa, vieglatlētikas stadions, futbola laukums, BMX
trase;
 Jelgavas sporta hallē – sporta spēļu zāle, vieglatlētikas zāle,
trenažieru zāle;
 vispārizglītojošo skolu sporta zāles;
 6.vidusskolas peldbaseins.
6. Skolai ir savas sporta bāzes – airēšanas bāze un bāze Lapskalna ielā
18b, kuras nodrošina 3 sporta veidu mācību treniņu darbu.
7. Mācību treniņu telpas ir iekārtotas atbilstoši sporta veidu programmu
specifikai un prasībām.
8. Treniņu vadīšanai uz ūdens tiek izmantotas motorlaivas.
9. Laivu nogādāšanai uz sacensībām tiek izmantotas piekabes.
10. Skolai ir mikroautobuss audzēkņu nogādāšanai uz sacensībām.
Skolas stiprās puses:
 Skolai ir savas sporta bāzes, kurās var nodrošināt 3 sporta veidu
mācību treniņu darbu.
 Skolai ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi mācību treniņu
darba nodrošināšanai.
 Skolai ir mikroautobuss audzēkņu nogādāšanai uz sacensībām.
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Pašvaldības atbalsts skolas darbības nodrošināšanā.

Skolas tālākā attīstība:
 Uzlabot materiāltehnisko nodrošinājumu.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.6.2. Personālresursi
Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
pedagoģiskais personāls, kuru izglītība atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Skolā strādā 35 pedagogi, no tiem:
Augstākā pedagoģiskā izglītība sportā

31 pedagogam

Mācās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā

4 pedagogi

Maģistra grāds

11 pedagogiem

Izglītības zinātņu maģistra grāds

2 pedagogiem

B kategorijas sporta speciālista sertifikāts

17 pedagogiem

A kategorijas sporta speciālista sertifikāts

4 pedagogiem

1. Treneri un administrācijas darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas
celšanas kursus un dažādus seminārus.
2. Sacensību un mācību treniņnometņu laikā treneriem ir iespēja
savstarpēji apmainīties ar darbā iegūto pieredzi un informāciju.
3. Regulāri tiek veikta treneru izglītības dokumentu un tālākizglītības
kursu uzskaite Valsts Izglītības informācijas sistēmā.
4. Tiek atbalstītīta treneru profesionālā pilnveide, apmaksājot izdevumus
par kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem.
5. Visiem darbiniekiem tiek apmaksāti izdevumi par obligātajām veselības
pārbaudēm.
6. Administrācijai un tehniskajiem darbiniekiem tiek izmaksāta
atvaļinājuma kompensācija.
7. Par labiem darba kvalitātes rādītājiem tiek izmaksātas naudas balvas
saskaņā ar skolas pedagogu Materiālās stimulēšanas kārtību.
Skolas stiprās puses:
 Treneri ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.
 Pieredzējis sporta treneru kolektīvs.
 Tiek atbalstīta treneru profesionālā pilnveide.
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Tiek veikta treneru tālākizglītības kursu regulāra uzskaite.
Tiek veikta treneru darba kvalitātes materiālā stimulēšana.

Skolas tālākā attīstība:
 Turpināt atbalstīt skolas darbinieku izglītības iegūšanu un
tālākizglītošanos.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.7.

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA

5.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
1. Skolas vadība plāno skolas darbības kontroli un izvērtēšanu visos tās
darbības virzienos. Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās
puses un nepieciešamos uzlabojumus. Iegūto informāciju izmanto,
plānojot skolas turpmāko darbu.
2. Mācību gada darba plānā ietvertas vadības sanāksmes, pedagoģiskās
padomes sēdes, treneru darba vērtēšana.
3. Skolas vadība iesaista trenerus un citus skolas darbiniekus darba
plānošanā un vērtēšanā.
4. Ar skolas pašvērtējuma materiāliem tiek iepazīstināti visi skolas
darbinieki.
5. Skolas attīstības plāns tiek izstrādāts atbilstoši skolas darbības
prioritātēm, un tā īstenošanā ir iesaistīts viss skolas darbinieku
kolektīvs.
Skolas stiprās puses:
 Regulāri tiek aktualizēts Attīstības plāns.
Skolas tālākā attīstība:
 Veicināt aktīvāku darbinieku iesaistīšanos skolas attīstības
plānošanā.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi

5.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
1. Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti
atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām.
2. Amata pienākumus darbinieki veic saskaņā ar amatu aprakstiem,
kuros ir noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildība.
3. Direktors pārrauga darbinieku pienākumu izpildi.
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4. Iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem.
5. Skolā notiek saskaņota un koordinēta darbība treniņa procesa
nodrošināšanai.
6. Regulāri notiek skolas vadības sanāksmes, skolas padomes un skolas
pedagoģiskās padomes sēdes.
7. Skolas vadība regulāri apzina darbinieku, audzēkņu un vecāku
ierosinājumus skolas darba uzlabošanai.
8. Visa skolas dokumentācija atbilst Lietu nomenklatūrai, kas ir
apstiprināta Jelgavas zonālajā Valsts arhīvā. Katru gadu informācija
tajā tiek aktualizēta.
9. Skolā ir noteikts vadības apmeklētāju pieņemšanas laiks.
Skolas stiprās puses:
 Ir nepieciešamā obligātā dokumentācija.
Skolas tālākā attīstība:
 Pilnveidot skolas vadības un personāla pārvaldības darbu.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis - labi
5.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
Skola sadarbojas ar Jelgavas pilsētas domi, JPPI „Sporta servisa
centrs”, JPPI „Jelgavas izglītības pārvalde”, Izglītības un zinātnes
ministrijas Sporta departamentu, Sporta skolu direktoru padomi, Jelgavas
pilsētas vispārizglītojošajām skolām, Jelgavas novada un pilsētas sporta
skolām, SIA „Zemgales olimpiskais centrs”, Latvijas Airēšanas federāciju,
Latvijas Basketbola savienību, Latvijas Džudo federāciju, Latvijas Futbola
federāciju, Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, Latvijas Vingrošanas
federāciju, Latvijas Kanoe federāciju, Latvijas Šaha federāciju un Latvijas
Vieglatlētikas savienību.

5. CITI SASNIEGUMI
5.1.

Sportisti

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas bijušo audzēkņu
sasniegumi ir labs piemērs jaunajiem skolas sportistiem:
N.
p.
k.

1.

Vārds,
Uzvārds

Sporta veids

Aleksandrs smaiļošana
Avdejevs
un kanoe
airēšana
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Labākais sasniegums

Treneris

Četrkārtējs pasaules čempions Elza
Krūmiņa
smaiļošanā PSRS izlases
sastāvā.
„Sporta meistars”.
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2.

Rūta
Šauberga

smaiļošana
un kanoe
airēšana

3.

Gatis
Pranks

smaiļošana
un kanoe
airēšana

4.

Kaspars
Kambala

basketbols
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„Starptautiskās klases sporta
meistars”.
„Nopelniem bagātais sporta
meistars”.
Pirmā sportiste no Latvijas,
kas izcīnīja Eiropas junioru
čempionāta medaļu (bronzas
medaļa).
„Sporta meistare”.
Daudzkārtējs Latvijas junioru
čempions un daudzkārtējs
Latvijas čempions.
No 2004.gada Eiropas un
pasaules čempionātu
dalībnieks.
Labākie sasniegumi:
2006.gada Eiropas čempionātā
sudraba medaļa (C-2 2000 m).
2011.gada Pasaules
čempionātā 7.vieta (C-2,
200 m).
2012.gada Eiropas čempionātā
10.vieta (C-1 1000 m), 11.vieta
(C-1 500 m).
2013.gada Eiropas čempionātā
10.vieta (C-1 500 m), 15.vieta
(C-1 200 m), Pasaules
čempionātā 8.vieta (C-2 1000
m), 8.vieta (C-1 4x200 m),
13.vieta (C-2 500 m).
2014.gada Pasaules Kausa
posmā 4.vieta (C-2 1000 m),
Pasaules čempionātā 14.vieta
(C-2 1000 m), Eiropas
čempionātā 11.vieta
(C-2 1000 m).
2015.gada Pasaules
čempionātā 14.vieta
(C-2 1000 m).
„Sporta meistars”.
„Starptautiskās klases sporta
meistars”.
Bijis Latvijas vīriešu
basketbola izlases līderis un
tās sastāvā piedalījies
vairākos Eiropas čempionātos.
Spēlējis tādos spēcīgos
Eiropas klubos kā Stambulas
"Efes Pilsen", Madrides "Real",
Kazaņas UNICS, Stambulas

Elza
Krūmiņa

Sergejs
Bobkovs
Lelde
Laure

Alvils
Eglītis
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5.

Edgars
Šneps

basketbols

6.

Marina
Mazure

sambo cīņa

7.

Juris
Putins

džudo,
sambo cīņa

"Fenerbahçe", Turcijas
Ankaras "Turk Telekom".
Ilggadējs Latvijas vīriešu
basketbola izlases kapteinis.
Divus gadus atzīts kā Latvijas
Basketbola Līgas labākais
spēlētājs.
Kopš 2009.gada un pašlaik –
Latvijas Basketbola savienības
ģenerālsekretārs
Izcīnījusi 3 zelta medaļas
Eiropas meistarsacīkstēs.
Pasaules kausa izcīņā 1.vieta.
Eiropas jauniešu
meistarsacīkstēs sambo cīņā
2.vieta.
Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem sambo cīņā
2.vieta,
Eiropas junioru
meistarsacīkstēs džudo 7.vieta

5.2.

Alvils
Eglītis
Andrejs
Brakovskis
Jānis
Vītols
Sergejs
Vasjkovs
Guntis
Malējs

Pasākumi

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola katru gadu rīko:
 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāta spēles, LR
čempionāta finālsacensības un Mini spēļu sabraukumus;
 Ziemassvētku basketbola turnīru zēnu un meiteņu komandām;
 Jelgavas BJSS bijušā trenera Ulda Samsona piemiņas balvas izcīņu
un Jelgavas atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā;
 Jauno vieglatlētu sacensības;
 Jelgavas atklātās meistarsacīkstes un Rīgas Brīvostas balvas izcīņu
džudo;
 Latvijas čempionātu sprintā airēšanā;
 Jelgavas atklāto čempionātu airēšanā;
 Jelgavas junioru čempionātu smaiļošanā un kanoe airēšanā;
 Latvijas čempionātu divniekos garajās distancēs smaiļošanā un
kanoe airēšanā;
 Jelgavas kausa izcīņas sacensības futbolā;
 Zemgales čempionātu telpu futbolā;
 Zemgales reģiona čempionātu futbolā.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA














Modernu trenēšanas metožu, jaunāko sporta zinātnes atziņu
ieviešana mācību treniņu darbā.
Veicināt pieredzes apmaiņu treneriem, piedaloties sacensībās un
mācību treniņu nometnēs ārpus Latvijas.
Iesaistīt jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes sporta izglītības
apgūšanā ne tikai no Jelgavas, bet arī no citām administratīvajām
teritorijām, lai popularizētu sportu bērnu un jauniešu vidū kā
lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Pilnveidot treneru kompetenci darbā ar jaunajām tehnoloģijām.
Uzlabot Skolas materiāltehnisko bāzi un sekmēt līdzekļu efektīvu
izlietošanu.
Motivēt audzēkņus sporta meistarības pilnveidošanai un rezultātu
uzlabošanai.
Veicināt lielāku audzēkņu vecāku līdzdalību skolas pasākumos.
Turpināt darbu skolas tēla veidošanā.
Turpināt atbalstīt skolas darbinieku izglītības iegūšanu un
tālākizglītošanos.
Veicināt aktīvāku darbinieku iesaistīšanos skolas attīstības
plānošanā.
Pilnveidot skolas vadības un personāla pārvaldības darbu.
Izveidot skolas mājas lapu.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktors

Jānis Leitis

SASKAŅOTS
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
_______________________
Andris Rāviņš
2015.g.___.____________
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