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IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā BJSS) ir Rēzeknes pilsētas
pašvaldības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta un interešu izglītības
programmas. BJSS ir dibināta 1953. gadā. Jaundibinātajā sporta skolā tika atvērtas trīs nodaļas
– basketbola, futbola un vieglatlētikas. Laika gaitā tika atvērtas pārējo sporta veidu nodaļas.
Peldēšanas nodaļa tika atvērta 1972. gadā.
Grieķu-romiešu cīņas darbība Rēzeknes pilsētā tika uzsākta 1961.gadā, bet 1992.gadā
šīs grupas tika pievienotas Rēzeknes BJSS. Sākot ar 2011. gadu, sporta skolā sāka darboties
florbola un šaha nodaļas, kā arī 2015.gadā tika atvērtas volejbola un tenisa nodaļas.
Rēzeknes BJSS juridiskā adrese ir 18.novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601.
2010.gada 1.aprīlī BJSS tika reorganizēta un iekļauta Rēzeknes pilsētas domes Sporta
pārvaldē bez juridiskas un finansiālas patstāvības. Rēzeknes BJSS darbinieki ir pakļauti
skolas direktoram un Sporta pārvaldes vadītājam. BJSS darbība noteikta un reglamentēta tās
Nolikumā, un tā ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura darbojas saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem, Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Rēzeknes BJSS akreditēta 2014. gada 19. jūnijā. Akreditācijas apliecības derīguma
termiņš ir 2020. gada 18. jūnijs.
2016. gadā tika atvērta galda tenisa sporta veids no interešu izglītības mērķdotācijām.
2017. gadā Rēzeknes BJSS tika akreditēti papildus 4 sporta veidi – florbols, teniss,
volejbols, šahs. Programmu akreditācijas derīguma termiņš ir 2019. gada 26. oktobris.
2018.gadā Rēzeknes BJSS piedāvāja 9 akreditētas sporta veidu programmas- futbols,
basketbols, peldēšana, vieglatlētika, grieķu-romiešu cīņa, florbols, volejbols, teniss un šahs.
2018./ 2019. mācību gadā Rēzeknes BJSS profesionālās ievirzes mācību – treniņu
grupās kopā nodarbojas 1035 audzēkņi.
2018./ 2019. mācību gadā valsts mērķdotāciju finansētās mācību – treniņu grupās
mācās 850 audzēkņi (skatīt 1.1.tabulu)
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1.1.tabula
Valsts mērķdotāciju finansētās programmas
N.p.
k.
1.

profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas
Basketbols

2.

Futbols

3.

Grieķu – romiešu cīņa

4.

Peldēšana

5.

Vieglatlētika

6.

Florbols

7.

Šahs

8.

Volejbols

9.

Teniss

programmas kods
kods 20V81300, Nr.P-9618,
30V81300, Nr.P-9620, Nr.P-9619
kods 20V81300, Nr.P-9621
30V81300, Nr.P-9623, P-9622
kods 20V81300, Nr.P-9624,
30V81300, Nr.P-9626, P-9625
kods 20V81300, Nr.P-9627,
30V81300, Nr.P-9629, Nr.P-9628,
kods 20V81300, Nr.P-9630,
30V81300, Nr.P-9631,Nr.P-9632,
Kods 20V813001, Nr.P-11935
30V813001, Nr.P-11937,Nr.P-11936
Kods 20V813001, Nr.P-11938
30V813001,Nr.P-11940,Nr.11939
kods 20V813001, Nr.P-11944,
30V813001, Nr.P-11946, P-11945
kods 20V813001, Nr.P-11941,
30V813001, Nr.P-11943, P-11942

audz.
skaits
218
233
61
104
60
68
32
54
20

2018./ 2019. mācību gadā interešu izglītības un Rēzeknes pilsētas domes finansētās
mācību – treniņu grupās mācās 185 audzēkņi (skatīt 1.2.tabulu).
1.2.tabula
Rēzeknes pilsētas domes un interešu izglītības finansētās programmas
BJSS interešu izglītības un Rēzeknes pilsētas domes finansētās
programmas

Audzēkņu skaits

Vieglatlētika (VFS)

25

Peldēšanas nodaļa (skolu prog.)

74

Florbols

34

Galda teniss

15

Grieķu-romiešu cīņa

6

Futbola nodaļa

31

Kopā

185
4

BJSS strādā 36 treneri, tai skaitā 5 treneri ar maģistra grādu un 21 treneri ar augstāko
pedagoģisko un profesionālo izglītību, no kuriem 4 saņēmis „C” kategorijas sporta speciālista
sertifikātu, 14 saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu un 1 - „A” kategorijas
sporta speciālista sertifikātu, 2 treneri ar citu augstāko izglītību un „B” kategorijas sporta
speciālista sertifikātu, 10 treneri mācās Daugavpils Universitātē un 1 Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā.
Sporta skolas administrācijas sastāvā ir direktors, direktora vietniece izglītības jomā un
2 sporta metodiķi.
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1.1.attēls. Sporta skolas treneru sadalījums pēc vecuma (gados).

3%
3%

0% 3% 3%
Līdz 1 gadam
16%

1 - 5 gadi
6 - 10 gadi

19%

11 - 15 gadi
16 - 20 gadi
21-25 gadi
53%

26-30 gadi
virs 30 gadiem

1.2.attēls. Sporta skolas treneru sadalījums atbilstoši pedagoģiskajam stāžam
Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības
kursus un sporta veidu federāciju rīkotos seminārus, kā arī obligātos Pirmās palīdzības
pamatzināšanu, Audzināšanas un Bērnu tiesību aizsardzības kursus.
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RĒZEKNES BĒRNU-JAUNATNES SPORTA SKOLAS
DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Rēzeknes BJSS darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošana. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 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 kā
vērtības nozīmi. Rēzeknes BJSS darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
Rēzeknes BJSS pamatuzdevumi:
•

Izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības un metodiskā darba
programmas, atbilstoši normatīvajiem aktiem;

•

Veikt audzēkņu atlasi, komplektēt mācību-treniņu grupas, nodrošināt šo grupu darbu;

•

Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko aprūpi;

•

nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālai attīstībai, veselības
uzlabošanai un nostiprināšanai, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas
izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

•

nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas;

•

nodrošināt organizatoriski metodisko vadību sporta skolas īstenotajām sporta
programmām;

•

popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

•

racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos finanšu līdzekļus;

•

veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;

•

veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izveidi.
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU
IZPILDE
Neklātienes akreditācija Rēzeknes BJSS notika 2014.gada 19.jūnijā. BJSS tika
akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2020.gada 18.jūnijam. LR IZM iestādes akreditācijas lapa Nr.
AI 7610, AI 7611, AI 7612, AI 7613, AI 7614, AI 7615, AI 7616, AI 7617, AI 7618, AI 7619,
AI 7620, AI 7621, AI 7622, AI 7623, AI 7624.
Akreditētas sekojošas programmas:
Basketbola programmas -

kods 20V81300, licence Nr. P-9618,
kods 30V81300, licence Nr. P-9619,
kods 30V81300, licence Nr. P-9620,

Futbola programmas -

kods 20V81300, licence Nr. P-9621,
kods 30V81300, licence Nr. P-9622,
kods 30V81300, licence Nr. P-9623,

Grieķu- romiešu cīņas programmas -

kods 20V81300, licence Nr. P-9624,
kods 30V81300, licence Nr. P-9625,
kods 30V81300, licence Nr. P-9625,

Peldēšanas programmas -

kods 20V81300, licence Nr. P-9627,
kods 30V81300, licence Nr. P-9628,
kods 30V81300, licence Nr. P-9629,

Vieglatlētikas programmas -

kods 20V81300, licence Nr. P-9630,
kods 30V81300, licence Nr. P-9631,
kods 30V81300, licence Nr. P-9632.

Klātienes akreditācija Rēzeknes BJSS notika 2017.gada 17.oktobrī. BJSS četras
programmas tika akreditētas uz diviem gadiem līdz 2019.gada 26.oktobrim.
Akreditētas sekojošas programmas:
Florbols-

kods 20V81300 1, licence Nr.P-11935

Volejbols-

kods 20V81300 1, licence Nr.P-11944

Šahs-

kods 20V813001, licence Nr.P-11938

Teniss-

kods 20V81300 1, licence Nr.P-11941
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Akreditācijas komitejas ieteikumi:
Ieteikumi

Izpilde

1.Izstrādāt iekšējos noteikumus pedagogu
darba kvalitātes vērtēšanai un veikt
pedagogu novērtēšanu saskaņā ar tiem.

-Izstrādāts projekts „Pedagogu darba kvalitātes
kritēriji” un veikta pedagogu darba kvalitātes
novērtēšana saskaņā ar šiem noteikumiem, lai
izvērtētu vērtēšanas kritēriju efektivitāti.

2. Skolai nepieciešams izstrādāt iekšējo
normatīvo aktu par mācību nodarbību
treniņu žurnālu aizpildīšanas kārtību un
kontrolēt tā izpildi.

No 2019.gada 1.septembra Rēzeknes BJSS
pilnībā pāriet uz mācību treniņu dokumentāciju
sistēmā “E-klase”, tāpēc ir sagatavots projekts
par MT žurnālu aizpildīšanu elektroniskā
formātā.

3. Izglītojamo personu lietās jāievieto
normatīvajos aktos noteiktie rīkojumi.
4. Pedagoģiskās padomes sēdes jāsāk ar
iepriekšējās sēdēs pieņemto lēmumu
izpildes kontroli.
5. Komplektēt profesionālās ievirzes
izglītības programmu Florbols 30V
813 001 saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un ievērojot
pēctecību.
6. Skolā nepieciešams izveidot kontroles
un kavējumu uzskaites sistēmu.
7. Nepieciešams izstrādāt vienotu sistēmu
treniņu sasniegumu vērtējumu
apkopošanai un analīzei, t.sk. par katra
izglītojamā mācību sasniegumiem un
izglītojamo mācību sasniegumu
dinamiku. Secinājumus izmantot
turpmāko uzdevumu noteikšanai un
mācību treniņu procesa pilnveidei.
Analīzi veikt pedagoģiskās padomes
sēdēs.
8. Izstrādāt kontrolnormatīvus florbolā,
volejbolā, vērtēšanas kritērijus šahā.

-Attiecīgie rīkojumi personu lietās ievietoti.

9. Nodrošināt katram trenerim pirmās
palīdzības sniegšanas aptieciņas.

-Aptieciņas treneriem ir nodrošinātas.

-Kopš 2018.gada visas pedagoģiskās sēdes
sāktas ar iepriekšējo sēžu lēmumu izpildes
kontroli.
-2018.gada 1.septembrī izveidota florbola
nodaļas grupa SMP-1, kas finansēta no
pašvaldības līdzekļiem, lai tā spētu ievērot
pēctecību.
Kavējumu uzskaites un kontroles sistēma
izveidota, izstrādāti normatīvie dokumenti.
Izdots direktora rīkojums par pedagogu
pienākumiem uz katru pedagoģiskās padomes
sēdi sagatavot pārskatu par katra izglītojamā
(sava audzēkņa) mācību sasniegumiem un
dinamiku.

-Kontrolnormatīvi un vērtēšanas kritēriji
izstrādāti un pieejami Rēzeknes BJSS
nomenklatūrā.

10. Skolai jāizstrādā rīcības plāns, ja
-Rīcības plāns izstrādāts, izglītojamo vecākiem
izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, un citām personām saistošie uzturēšanās
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ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata
atkarību izraisošas vielas, ieročus, kā arī
Izglītojamo vecākiem un citām personām
saistoša uzturēšanās kārtība izglītības
iestādē.

noteikumi iekļauti Iekšējās kārtības
noteikumos.

11. Skolai nepieciešams nodrošināt
izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības
noteikumiem saskaņā ar spēkā esošajos
normatīvos aktos noteikto kārtību.
12. Skolai nepieciešams rast risinājumu
kā nodrošināt iespēju izglītojamos un
vecākus informēt par karjeras izglītību
gan elektroniskajā vidē, gan organizējot
dažādus pasākumus un nodrošinot
informācijas daudzveidību skolā.
13. Skolai nepieciešams dažādot
informācijas saņemšanas un nodošanas
apriti. Veidot savu tīmekļa vietni,
nodrošinot visas informācijas pieejamību
gan par profesionālās ievirzes izglītības
programmām, gan izglītojamo
sasniegumiem un skolas
pamatdokumentiem.
14. Nepieciešams izveidot vienotu
sistēmu sadarbībai ar izglītojamo
ģimenēm, lai informācija būtu pilnīga un
savlaicīga.
15. Skolā nepieciešams redzamā vietā
novietot valsts karogu, lielo valsts ģerboni
un valsts himnas tekstu. Rast iespēju veikt
patriotisko audzināšanu.
16. Nepieciešams rast iespēju uzlabot
mācību treniņu apstākļus profesionālās
ievirzes izglītības programmās Šahs un
Florbols īstenošanai. Šaha programmas
īstenošanas telpai nepieciešams
kosmētiskais remonts.
17. Plānot inventāra atjaunošanu un
papildināšanu, iegādāties jaunu šaha
demonstrācijas dēli.
18. Florbola treneris šobrīd mācās LSPA,
līdz ar to nepieciešams atzinums no
Florbola savienības par to, ka viņš var
strādāt par treneri, jo nav trenera

-Audzēkņu iepazīstināšanas kārtība iekļauta
Iekšējās kārtības noteikumos.

-2018.gadā Rēzeknes BJSS administrācija
aktīvi apmeklēja Rēzeknes vispārizglītojošās
skolas projektu nedēļas ietvaros, kurās informē
skolēnus par iespējām veidot sportista-trenera
karjeru pēc Rēzeknes BJSS absolvēšanas,
turpinot mācības augstākās izglītības iestādēs.
-Rēzeknes BJSS tīmekļa vietne izvietota
jaunizveidotajā Rēzeknes pilsētas pašvaldības
mājaslapā http://rezekne.lv/sports/bernu-unjaunatnes-sporta-skola/, kur pieejama aktuālā
informācija par sporta skolas audzēkņu
sasniegumiem un svarīgākie normatīvie akti.

Informācijas nodošanas oficiālais līdzeklis
Rēzeknes BJSS ir interneta vietnē “E-klase”,
kurā informācija tiek nodota audzēkņu
vecākiem.
-valsts karogs, ģerbonis un himnas teksts
izvietots redzamā vietā -skolas juridiskās
adreses telpās.
-Šaha un florbola programmu īstenošanai
apstākļi uzlaboti. Izremontēts šaha klubs,
florbolam izremontēta zāle.

-Gan cietā, gan mīkstā inventāra krājumi tiek
atjaunoti katru kalendāro gadu.
-Florbola treneris saņēmis atzinumu no
Florbola savienības kā treneris-students. Šaha
treneris sekmīgi beidzis apmācību uz C trenera
sertifikātu.
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sertifikāts, kas noteikts normatīvajos
aktos. Sagatavot nepieciešamos
dokumentus trenera izglītības
apliecinājumam. Šaha un volejbola
trenerim ir augstākā pedagoģiskā
izglītība, nepieciešams turpināt uzsāktās
mācības kursos un iegūt trenera
sertifikātu.
19. Skolas darbības analīzi, pašvērtēšanu,
jaunu uzdevumu noteikšanu nepieciešams
veikt regulāri un dokumentēt, iesaistot
gan personālu, gan izglītojamos, gan
Skolas padomi.
20. Katra gada noslēgumā nepieciešams
sagatavot rakstisku pārskatu par
iepriekšējā gada darbu, kurā ne tikai tiek
uzskaitīti dati, bet arī analizēts Skolas
darbs.
21. Attīstības plānošanā nepieciešams
analizēt iepriekšējā perioda rezultātus un
izvērtēt nepieciešamību veikt korekcijas
plāna darbības laikā. Attīstības plāna
izstrādē aktīvi iesaistīt Skolas padomi.
Vadībai rosināt personālu regulārai
pašvērtēšanai.
22. Skolai nepieciešams sakārtot
dokumentus atbilstoši lietvedības
prasībām un aktualizēt saturu atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
23. Direktoram nepieciešams nodrošināt
Skolas vadības un personāla pienākumu
izpildes kontroli, piem., izstrādājot
iekšējās kontroles plānu.
24. Izglītojamo personas lietas
nepieciešams pārskatīt un, kuras
nepieciešams, sakārtot.

Skolas darbības analīze katru gadu tiek
iekļauta skolas pašvērtējuma ziņojumā, kur
analizēts gan skolas vadības, gan personāla
darbs, mācīšanas un mācīšanās kvalitāte,
fiziskā vide, mērķi un uzdevumi nākamajam
periodam un iepriekšējo uzdevumu izpilde.
-2017.gada izskaņā izveidots darbības pārskats,
kurā analizēts arī Skolas darbs.

-Rēzeknes BJSS attīstības programma iekļauta
Rēzeknes pilsētas attīstības programmā 2014.2020.gadam (http://rezekne.lv/wpcontent/uploads/2017/08/rezeknes-pilsetasattistibas-programma-2014-2020-gadam.pdf)

-Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietvedības
prasībām.

-Iekšējās kontroles plāns izstrādāts.

-Izglītojamo personas lietas sakārtotas.
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RĒZEKNES BĒRNU-JAUNATNES SPORTA SKOLAS
AUDZĒKŅU LATVIJAS VALSTS IZLASES KANDIDĀTU
UN DALĪBNIEKU UZSKAITE
Rēzeknes BJSS audzēkņi regulāri tiek iekļauti Latvijas valsts jaunatnes, junioru un
pieaugušo izlašu dalībnieku un kandidātu sastāvos:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vārds
Valdis
Kristaps
Rihards
Kristiāns
Kristiāna
Gunta
Jekaterina
Sofija
Diāna
Lāsma
Anastasija
Laura
Ligita
Artis
Regnārs
Jānis
Gunta
Anna
Viktorija

Uzvārds
Seņkāns
Arbidāns
Teirumnieks
Valeniks
Rancāne
Lozda
Ovsjankina
Garanča
Smirnova
Nagla
Fjodorova
Sondore
Tumāne
Mežors
Kirejevs
Seņkāns
Vaičule
Kazmerika
Vendina

Sporta veids
Basketbols
Basketbols
Basketbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Futbols
Gr. – rom. Cīņa
Gr.-rom.cīņa
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Šahs
Volejbols

Treneris
A.Grehovs
A.Grehovs
A.Grehovs
G.Silagailis
O.Prokopkina
O.Prokopkina
O.Prokopkina
O.Prokopkina
O.Prokopkina
L.Tumāne
L.Tumāne
L.Tumāne
O.Prokopkina
L. Čačs
L.Čačs
I.Cipruss
P.Stripkāns
A.Vasiļkovs
A.Žogots

Sporta Meistara kandidāta Goda nosaukums piešķirts sportistiem:
Iļja Daņilovs

peldēšana

Lielmeistara Goda nosaukums piešķirts sportistiem:
Gunta Vaičule

vieglatlētika
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1. MĀCĪBU SATURS
1.1. Rēzeknes BJSS īstenotās sporta izglītības programmas
Rēzeknes BJSS realizē 21 licencētu izglītības programmu. Tehnoloģiskās iekārtas,
aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas Rēzeknes BJSS. BJSS ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri
regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Programmas
nosaukums
Basketbols
Basketbols
Basketbols
Futbols
Futbols
Futbols
Grieķu-romiešu cīņa
Grieķu-romiešu cīņa
Grieķu-romiešu cīņa
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Florbols
Florbols
Florbols
Volejbols
Šahs
Teniss

Programmas kods
20V81300
30V81300
30V81300
20V81300
30V81300
30V81300
20V81300
30V81300
30V81300
20V81300
30V81300
30V81300
20V81300
30V81300
30V81300
20V81300 1
30V81300 1
30V81300 1
20V81300 1
20V81300 1
20V81300 1

Īstenošanas ilgums
(gados)
8
3
4
8
3
4
8
3
4
8
3
4
8
3
4
8
3
4
8
8
8

Licences Nr.
P-9618
P-9619
P-9620
P-9621
P-9622
P-9623
P-9624
P-9625
P-9625
P-9627
P-9628
P-9629
P-9630
P-9631
P-9632
P-11935
P-11936
P-11937
P-11944
P-11938
P-11941
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Basketbola nodaļa

2%
3%

Futbola nodaļa

5%

21%
10%

Grieķu - romiešu cīņas
nodaļa
Peldēšanas nodaļa

Vieglatlētikas nodaļa

8%

Florbola nodaļa
26%
18%

Šaha nodaļa
Volejbola nodaļa

7%

Tenisa nodaļa

1.3.attēls. Izglītojamo skaits sporta veidu nodaļās 2018./2019.m.g.

1.4.attēls. Audzēkņu sadalījums par apmācības grupām

1.2. Audzēkņu skaits Rēzeknes BJSS pa mācību gadiem
BJSS mācās audzēkņi no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un citām pilsētām un
novadiem. Audzēkņu vidū ir latviešu tautības bērni un bērni no jauktām un citas tautības
ģimenēm.
BJSS tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas un Rēzeknes pilsētas pašvaldības
budžeta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. BJSS papildus ieņēmumi ir privātfirmu ziedojumi.
BJSS iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
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Sākot no 2010./2011.mācību gada, audzēkņu skaits Rēzeknes BJSS ir palielinājies
(skatīt 1.5.attēlu).

1.5.attēls. Rēzeknes BJSS audzēkņu skaita izmaiņas pa mācību gadiem
Rēzeknes BJSS mācību procesu īsteno atbilstoši 21 licencētai profesionālās izglītības
programmai. Treneri izprot mācību programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, zina to
obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, kādu to nosaka spēkā esošie
normatīvie akti Latvijā. Mācību treniņu darbs tiek organizēts pēc apstiprinātiem gada plāniem
un treniņu nodarbību grafikiem. Mācību treniņu nodarbību grafiki atbilst licencēto sporta veidu
programmu atbilstošajam stundu skaitam un ir apstiprināti normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā. Plānojot darbu, treneris ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli
pie tehnisko un taktisko elementu apguves. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti
praktiskajās nodarbībās. Plānos ir norādīta laika sadale katra temata apguvei. Mācību plāna
izpildes nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. Mācību plāna satura
jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti. Grozījumi tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām
un apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdēs.
BJSS administrācija regulāri mācību gada noslēgumā, kā arī periodiski pēc noteikta
apmācību vai sacensību perioda veic mācību programmu izpildes kontroli, vērojot mācību
treniņu nodarbības, apmeklējot sacensības, rīkojot metodiskās sporta veidu sanāksmes. Izvērtē
un analizē trenera un audzēkņu iemaņas un prasmes nodarbību laikā, izsakot priekšlikumus
nepilnību novēršanai. Analizē treneru iesniegtās atskaites par treniņu darbu un sacensību
rezultātiem. Tiek sekots, lai tiktu ievēroti MK noteikumi mācību treniņu grupu komplektēšanā
un normatīvu izpildē.
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Rēzeknes BJSS notiek metodiskais darbs sporta programmu izstrādē, tā ir koordinēta
un pārraudzīta, par pamatu ņemot attiecīgo sporta veidu federāciju izstrādātās sporta veidu
paraugprogrammas sporta veidos, kur tās ir izstrādātas. BJSS metodisko darbu organizē
direktora vietniece un metodiķis.
Pamatojoties uz MK 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902 „Kārtība, kādā
izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti”
un apgūto mācību programmu izvēlētajā sporta veidā, mācību gada beigās BJSS audzēkņiem
izsniedz profesionālās ievirzes sporta izglītības dokumentu par programmas 20V81300 vai
30V81300 apgūšanu.
2017.gada jūnijā Rēzeknes BJSS par programmas 30V81300 apguvi izsniedza 9 apliecības.
2018. gada jūnijā Rēzeknes BJSS par programmas 30V81300 apguvi izsniedza 3 apliecības.
2019. gada augustā Rēzeknes BJSS par programmu 30V81300 apguvi izsniedza
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apliecības un par programmu 20V81300 apguvi izsniedza 15 apliecības.
Kvalitātes līmeņa vērtējums – ļoti labi.
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2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. Mācīšanas kvalitāte
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītības un pašvaldības
finansētās mācību treniņu grupas skatīt 1.1. un 1.2. tabulās.
Mācību - treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kuros ietilpst vispārējās
sagatavotības, speciālās fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās prasmes apguve un to
pilnveidošana. Mācību gada laikā regulāri notiek treniņu nodarbību hospitācijas – gan plānotās,
gan neplānotās. Regulāri tiek veikta plānu izpildes kontrole - pārbaudot mācību treniņu
nodarbības, analizējot treneru iesniegtās atskaites par treniņu darbu un sacensību rezultātiem.
Tiek sekots līdzi, lai ievērotu grupu komplektēšanas pamatnosacījumus.
Nodarbības vada kvalificēti treneri ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un trenera
sertifikātu. Treneri, vērojot kolēģu treniņus, apspriež un izsaka priekšlikumus darba
uzlabošanai. Divas reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un izvērtēts mācību
darbs. Treneri analizē sasniegumus un sniedz pašvērtējumu savam darbam.
Mācību treniņu nodarbību grafiks tiek sastādīts un apstiprināts reizi ceturksnī.
Plānojot darbu, treneri ņem vērā audzēkņu fizisko sagatavotību, strādā individuāli ar
audzēkņiem tehnisko un taktisko elementu apguvei individuālajos sporta veidos. Komandu
sporta veidos tehniskā un taktiskā sagatavotība tiek apgūta darbojoties grupās. Praktisko
nodarbību laikā treneri veicina saikni ar dažādiem sporta veidiem. Teorija tiek integrēta
praktiskajās nodarbībās.
Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, paņēmienus, līdzekļus, atbilstoši grupu
kvalifikācijai, apgūstamās programmas specifikai un satura prasībām. Mācību metožu izvēle
tiek koriģēta atkarībā no audzēkņu apgūšanas tempa un īpatnībām. Audzēkņiem tiek izskaidrots
darba mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Treneri mācību - treniņu procesā cenšas iesaistīt visus
audzēkņus, iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt paveikto un izdarīt secinājumus.
Treneri prasmīgi vada dialogu ar audzēkņiem, izmantojot audzēkņu sniegtās atbildes.
Rēzeknes BJSS ir sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli visām sporta izglītības
programmām. Mācību treniņu darbs, budžeta iespēju robežās, tiek nodrošināts ar mūsdienīgu
inventāru (gan cieto, gan mīksto). Tiek uzklausīti treneru priekšlikumi materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai un inventāra papildināšanai.
Rēzeknes BJSS vadība un Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta sporta nometņu
rīkošanu gan pilsētas teritorijā, gan ārpus tās, kā arī ārzemēs, lai varētu profesionāli sagatavoties
sezonai.
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Darba uzskaites žurnālus aizpilda saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos aktos
izvirzītajām prasībām. Reizi 3 mēnesī administrācija veic nodarbību žurnālu pārbaudi un
apstiprina nostrādātās stundas.
Rēzeknes BJSS ir iekārtots metodiskais kabinets ar metodisko literatūru, datoru ar
interneta pieslēgumu, TV. Treneriem ir pieejama foto un videokamera, lai varētu ierakstīt un
pēc tam analizēt uzņemto materiālu.
Audzēkņus BJSS uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un
ģimenes ārsta atļauju. Audzēkņu reģistrāciju veic „Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites
grāmatā”, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, atbilstoši normatīvajiem
aktiem. Pārcelšana nākošajā mācību – treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties
uz sasniegtajiem rezultātiem. BJSS sistemātiski apkopo katra audzēkņa sasniegumus.
Audzēkņi, atbilstoši sporta skolas izstrādātajam kalendāram, kurš sagatavots, pamatojoties uz
sporta veidu federācijām, piedalās Starptautiskajās, Latvijas un vietēja mēroga čempionātos un
sacensībās. Izpilda prasības par piedalīšanos sacensībās atbilstoši LR IZM 2010. gada 4.
augusta rīkojumam Nr. 394 „Par dokumentu apstiprināšanu” (no 2017. gada 1. septembra –
atbilstoši LR MK 2017. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 508 „ Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”).
Katram audzēknim tiek iekārtota personas lieta.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

2.2. Mācīšanās kvalitāte
BJSS administrācija regulāri informē trenerus un audzēkņus par šī gada apmācības
grupu, noteiktajām prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām vecumam
atbilstošajā mācību treniņu grupā. Notiek pārrunas par drošības noteikumiem pēc
apstiprinātajām instrukcijām. Audzēkņi zina un izprot mācību treniņa procesa uzdevumus,
mērķus un trenera izvirzītās prasības. Audzēkņi prot strādāt individuāli, pāros, grupās.
Talantīgākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam. Audzēkņiem pēc slimošanas vai
traumām, atgriežoties treniņu procesā, darbs notiek pēc individuāla plāna ar zemāku slodzi un
intensitāti. Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus
treniņiem, mācību treniņu nometnes.
Audzēkņiem ir pieejamas Rēzeknes pilsētas iestāžu un organizāciju sporta bāzes,
atbilstošs inventārs, literatūra par savu sporta veidu, tā noteikumiem un metodiku. Treniņu laikā
un pēc nodarbībām audzēkņiem sporta skolā ir iespēja veikt patstāvīgo darbu teorētisko
nodarbību un treniņu programmas ietvaros.
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Mācību treniņu procesa organizēšanai Rēzeknes BJSS izmanto Rēzeknes pilsētas
pašvaldības un pilsētas Izglītības pārvaldes iestāžu un organizāciju sporta bāzes, saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem.
Rēzeknes BJSS mācību treniņu darbam izmanto Rēzeknes pilsētas domes Sporta
pārvaldes sporta bāzi, kura sevī ietver sporta spēļu zāli, cīņu zāli, futbola laukumu, 8
vieglatlētikas celiņus 400 m garumā, lodes grūšanas sektoru, tāllēkšanas sektoru, āra hokeja
laukumu (pieejams tikai ziemā), mini-pitch norobežotu futbola laukumu ar mākslīgo segumu,
tenisa kortu, āra trenažierus. Papildus tai Rēzeknes BJSS audzēkņi izmanto arī Rēzeknes
2.vidusskolas, 3.vidusskolas, 4.vidusskolas, 5.vidusskolas, 6.vidusskolas, Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sporta spēļu zāles. Papildus ziemas sezonā
vieglatlētikas nodaļa izmanto Ludzas BJSS vieglatlētikas manēžu. Peldēšanas nodaļa izmanto
Rēzeknes pilsētas peldbaseinu ar 3 25m gariem celiņiem, vasaras sezonā peldēšanas nodaļa
izmanto SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” atklāto peldbaseinu ar 6 25m gariem celiņiem.
Futbola nodaļa izmanto Rēzeknes 2.vidusskolas mākslīgā seguma futbola laukumu un SIA
„Olimpiskais centrs Rēzekne” mākslīgā seguma futbola laukumu.
Katrs treneris veic savu audzēkņu apmeklējuma uzskaiti mācību treniņu nodarbību
uzskaites žurnālā un kopā ar audzēkņiem analizē kavējumu iemeslus, ja vajadzīgs kopā ar
vecākiem. Rēzeknes pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta mācību - treniņu nometņu
organizēšanu. BJSS izmanto iespējas piesaistīt Latvijas Sporta Izglītībās Iestāžu direktoru
padomes (turpmāk tekstā – LSIIDP) Jaunatnes sporta fonda līdzekļus un sponsorus, lai
samazinātu izmaksas mācību – treniņu nometņu sarīkošanai.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

2.3. Vērtēšana kā treniņu procesa sastāvdaļa
Mācību treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti, galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās
vietas Eiropas un Pasaules mēroga starptautiskajos turnīros, Latvijas Republikas čempionātos,
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, meistarsacīkstēs un citās oficiālajās sacensībās. Audzēkņi ar
visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti dažādu vecumu grupu Latvijas izlašu komandās.
Visu sporta veidu mācību – treniņu grupās tiek veikta kontroles normatīvu izpilde. Par
rezultātiem tiek informēta skolas vadība treneru sēdēs un attiecīgi veikti ieraksti treneru darba
uzskaites žurnālā un sporta skolas audzēkņu sacensību uzskaites žurnālā.
Mācību gada beigās tiek iesniegta rakstiska atskaite par audzēkņu sasniegumiem. Tiek
sagatavotas atskaites LR IZM atbilstoši prasībām. Treneri iesniedz pašnovērtējumu par savu
grupu darbu un turpmākiem plāniem. Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana, atskaitīšana, notiek
saskaņā ar LR IZM 2010. gada 4. augusta rīkojumu Nr. 394 „Par dokumentu apstiprināšanu”
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(no 2017. gada 1. septembra - atbilstoši LR MK 2017. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 508
„ Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”).
Pamatojoties uz Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, BJSS ir izstrādāti „Rēzeknes
bērnu-jaunatnes sporta skolas audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi”,
kas paredz mācību treniņu grupu programmas prasību izpildi, atbilstoši grupu komplektēšanas
nosacījumiem.
Audzēkņi veic kontroles normatīvu izpildi sev izvēlētajā sporta veidā, veic praktisko
iemaņu pārbaudi, veic organizatoriskos uzdevumus, kuru laikā tiek novērtētas audzēkņu
teorētiskās zināšanas.
BJSS ir pieejami nolikumi un rezultāti sacensībām, kurās piedalījušies BJSS audzēkņi.
Ir izveidots audzēkņu apmeklēto sacensību nolikumu un protokolu reģistrs. Pamatojoties uz
iegūto informāciju, treneri izvirza saviem audzēkņiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos
turpmākajā mācību treniņu procesā, veicinot audzēkņu sportiskās meistarības izaugsmi.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.
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3. AUDZĒKŅU SASNIEGUMI
3.1. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
Audzēkņi, paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās, kā arī augstākajās mācību
iestādēs, sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Audzēkņi
apzinīgi apmeklē treniņus, veic ikdienas darbu mācību - treniņu nodarbībās. Piedalās sporta
skolas kalendārā paredzētajās sacensībās, kā arī citās sacensībās, kuras notiek Rēzeknes pilsētā
un novadā, Latgales un pārējos Latvijas reģionos.
Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, analizēti
pedagoģiskās padomes sēdēs. Tiek rūpīgi izvērtēts katrs perspektīvais audzēknis, kuru varētu
virzīt iekļaušanai Latvijas izlases kandidātos.
Audzēkņu panākumi un sasniegumi tiek atspoguļoti Rēzeknes pilsētas laikrakstos,
elektroniskajās mājas lapās, kā arī labākos audzēkņus godina ikgadējā pilsētas pasākumā
„Sporta laureāts”.
BJSS audzēkņi regulāri tiek iekļauti Republikas izlašu sastāvos: Gunta Vaičule, Andrejs
Rogozins, Jekaterina Ovsjankina, Lāsma Nagla, Diāna Smirnova, Jānis Seņkāns, Pēteris
Ivenkovs, Sofija Garanča, Valdis Seņkāns, Kristaps Arbidāns, Rihards Teirumnieks, Kristiāns
Valeniks, Anna Kazmerika, Haralds Fjodorovs, Deniss Vasiļjevs

3.2. Audzēkņu sasniegumi sacensībās 2018./2019.m.g.
FLORBOLS
Latvijas 27. čempionāts florbolā, 1. līga vīriešiem
• Rēzeknes BJSS
9. vieta
Latvijas 25. čempionāts florbolā bērniem un jauniešiem (Jaunatnes Florbola līga – JFL)
•

U – 12 (B grupa)
o Rēzeknes BJSS
5. vieta
• U – 16
o Rēzeknes BJSS
8. vieta
Latvijas 26. čempionāts florbolā 1. līga sievietēm
• Rēzeknes BJSS
3. vieta
Latvijas Sieviešu florbola izlases dalībnieces:
Aurēlija Zariņa
Linda Zunda
Jolanta Bačkure
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BASKETBOLS
Starptautiskais basketbola turnīrs Tallin Nord Cup – 2019
o

Rēzeknes BJSS (U-13S)

9. vieta

Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiāde 2019
o

Rēzeknes pilsēta (zēni)

12. vieta (apagšgr. - 3)

Eiropas jaunatnes basketbola līga
o

2003. g. dz. (U-16 v.gr.)

8. vieta

FUTBOLS

Meitenes
LFF Sieviešu virslīgas čempionāts
•

Rēzeknes BJSS

5. vieta

2018. gada atklātais Rīgas Ziemassvētku kauss telpu futbolā meitenēm
•

2004. g.dzim. un vecākas
o Rēzeknes BJSS

2.vieta

2019. gada Latvijas Meiteņu telpu futbola čempionāts
•

2. DIV
o Rēzeknes BJSS

2. vieta

Starptautiskais futbola turnīrs - International football tournament “Daugavpils wcup 2019”
•

Rēzeknes FA/BJSS

3. vieta

Zēni
Ziemeļaustrumu reģiona atklātais Jaunatnes 2018./2019. gada ziemas čempionāts futbolā
telpās
•
•
•

•
•
•
•

U-8 (dalība sacensībās)
U-9 (dalība sacensībās)
U-10 (A grupa)
o Rēzeknes FA/BJSS II
o Rēzeknes FA/BJSS III
U-10 (B grupa)
o Rēzeknes FA/BJSS
U-11 (A grupa)
o Rēzeknes FA/BJSS III
U-11 (B grupa)
o Rēzeknes FA/BJSS
U-12 (A grupa)
o Rēzeknes BJSS
o Rēzeknes BJSS III

3. vieta
6. vieta
1. vieta
4. vieta
1. vieta
2. vieta
4. vieta
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•

U-16
o Rēzeknes BJSS
2019. gada Latgales čempionāts telpu futbolā

3. vieta

•

U-10 (2009.g.dz.) [16.02.-17.02]
o Rēzeknes BJSS-4
o Rēzeknes BJSS-1
o Rēzeknes BJSS-2
o Rēzeknes BJSS-3
• U-14 (2005.g.dz.) [19.01.2019]
o Rēzeknes FA/BJSS
• U-16 (2003.g.dz.) [19.01.2019]
o Rēzeknes BJSS-2
2019. gada “Mercure Rīga” kauss futbolā

6. vieta (A grupa)
1. vieta (A grupa)
3. vieta (B grupa)
5. vieta (B grupa)
3. vieta
5. vieta

o Rēzekne BJSS
3. vieta
Latvijas Reģionu 2019. gada finālsacensības futbolā telpās zēniem
•
•

U-13 (2006. dz.g)
o Rēzeknes BJSS
U-11 (2008. dz.g.)
o Rēzeknes BJSS

2. vieta
1. vieta

LFF 1. līgas čempionāts
•

Rēzeknes BJSS

4. vieta

PELDĒŠANA
Daugavpils BJSS kauss peldēšanā
o Beatrise Baranovska 2009

100m. Br.st.

1.vieta (1:40.90)

o Sabīne Jupatova

100m. Br.st.

1.vieta (1:15.45)

o Beatrise Baranovska 2009

100m brass

1.vieta (2:01.28)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m brass

1.vieta (1:19.21)

o Pāvels Kudrjavcevs

2003

100m brass

1.vieta (1:14.14)

o Sabīne Jupatova

2006

50m. Tauriņst.

1.vieta (0:37.54)

100. uz muguras

1.vieta (1:45.84)

2006

o Beatrise Baranovska 2009

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sacensības "Jaunie talanti"
o Oļegs Mihailovs

2005

200m. Br.st.

2.vieta (2:11.76)

o Oļegs Mihailovs

2005

200m. Uz muguras

2.vieta (2:28.66)

200m tauriņst.

1.vieta (2:31.14)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

Daugavpils pilsētas ziemas čempionāts peldēšanā
o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Brass

1.vieta (1:16.83)

o Pāvels Kudrjavcevs

200m. brass

1.vieta (2:34.62)

2003
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o Oļegs Mihailovs

2005

100m. Br.st.

2.vieta (0:59.68)

o Ruslans Gabrusanovs 1999

100m. Br.st.

2.vieta (2:04.28)

o Anastasija Mišarina

200m. Brass

2.vieta (3:36.41)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Tauriņst.

1.vieta (1:07.75)

o Dainis Kudrjavcevs

200m uz muguras

1.vieta (2:24.92)

2003

2004

Ilūkstes novada atklātās peldēšanas sacensības "Pirmie starti"
o Kristians Kovaļs

2010

100m komplekss

1. vieta (2:00.78)

o Sabīne Jupatova

2006

100m komplekss

1. vieta (1:21.37)

o Romāns Vorobjovs

2006

100m komplekss

1. vieta (1:19.33)

o Arina Pegušina

2003

100m komplekss

1. vieta (1:23.90)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m komplekss

1. vieta (1:08.60)

o Timurs Hodjuks

2010

100m komplekss

2. vieta (2:10.25)

o Timurs Kirgizovs

2008

100m komplekss

2. vieta (1:29.61)

LPF 95. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā, Rīgā
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

13. vieta (2:40.45)

Starptautiskās peldēšanas turnīrs ""Madwave Challenge" of Latvija"
o Aleksandra Greiškāns 2005

100m. Mugura

2. vieta (1:10.86)

o Oļegs Mihailovs

200m. Brīvais stils

3. vieta (2:15.11)

2005

Valmieras BSS atklātas meistarsacīkstes peldēšanā
o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m brass

1. vieta (1:16.66)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

200m komplekss

1. vieta (2:25.61)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Uz muguras

1. vieta (1:07.98)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

200m br.st.

1. vieta (2:10.72)

LPF, III Latvijas Juioru un jauniešu čempionāts peldēšanā
o Aleksandrs Greiškāns 2005

400m. Komplekss

1. vieta (5:21.66)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

200m. Komplekss

2. vieta (2:30.78)

o Oļegs Mihailovs

200m. Br.st.

2. vieta (2:15.37)

o Valerijs Samodurovs 2006

200m. Uz muguras

2. vieta (2:32.55)

o Andrejs Mihailovs

2005

200m. Tauriņst.

2. vieta (2:55.69)

o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

1. vieta (2:37.71)

o Dainis Kudrjavcevs

2004

200m. Uz muguras

5. vieta (2:33.13)

2005

Finis Cup, Tartu

LPF 2018.g. Latvijas jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā, Jūrmala
o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Uz muguras

3. vieta (1:11.61)

o Oļegs Mihailovs

100m. Tauriņst.

4. vieta (1:13.24)

2005
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Valmieras pilsētas atklātais čempionāts peldēšanā
o Arina Pegusina

2005

100m. Tauriņst.

5. vieta (1:27.39)

LPF 2018.g. Latvijas jauniešu čempionāts peldēšanā, Liepāja
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

3. vieta (2:35.62)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

50m. Brass

2. vieta (0:36.22)

o Dainis Kudrjavcevs

100m. Mugura

3. vieta (1:07.98)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

50m. mugura

3. vieta (0:32.92)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Brass

3. vieta (1:19.03)

Aura Open Cup, Tartu

2004

Starptautiskās sacensības Panevežā, Lietuvā
o Valērijs Samudurovs 2006

100m. Uz muguras

1. vieta (2:34.80)

o Pāvels Kudrjavcevs

200m. Brass

1. vieta (2:38.83)

o Valērijs Samudurovs 2006

100m. Uz muguras

2. vieta (1:12.36)

o Valērijs Samudurovs 2006

100m. Brass

2. vieta (1:23.88)

2003

Atklātās sacensības peldēšanā "11. A. Marcinkeviča ceļojošā kausa izcīņa", Daugavpils
o Beatrise Baranovska 2009

50m. Br.st.

1. vieta (0:40.57)

o Sabīne Jupatova

2006

50m. Br.st.

1. vieta (0:33.85)

o Timurs Kirgizovs

2008

50m. Br.st.

1. vieta (0:36.09)

o Oļegs Mihailovs

2005

50m. Br.st.

1. vieta (0:29.12)

o Iļja Danilovs

2001

50m. Br.st.

1. vieta (0:26.53)

o Arina Pegušina

2005

100m. Komplekss

1. vieta (1:24.38)

o Iļja Danilovs

2001

100m. Komplekss

1. vieta (1:08.80)

o Beatrise Baranovska 2009

100m. Komplekss

1. vieta (0:46.91)

o Sabīne Jupatova

2006

50m. Uz muguras

1. vieta (0:39.63)

o Timurs Kirgizovs

2008

50m. Uz muguras

1. vieta (0:41.43)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

50m. Uz muguras

1. vieta (0:33.41)

o Gļebs Bondarevs

50m. Uz muguras

1. vieta (0:31.87)

2002

Daugavpils ISVS starptautiskais peldēšanas turnīrs "Pavasara kauss - 2019"
o Anastasija Misarina

2003

100m. Brass

1. vieta (1:36.02)

o Valērijs Samodurovs 2006

100m. brass

1. vieta (1:21.41)

o Līva Kreicberga

2008

100m. Uz muguras

1. vieta (1:34.05)

o Valerijs Samodurovs 2006

100m. Uz muguras

1. vieta (1:11.14)

o Dainis Kudrjavcevs

100m. Uz muguras

1. vieta (1:08.22)

100m. Komplekss

1. vieta (1:06.55)

2004

o Aleksandrs Greiškāns 2005
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Tartu Swimming Club. Madwave Challange LC Tartu
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m brass

3. vieta (2:38.37)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

200m tauriņst.

4. vieta (2:37.11)

o Oļegs Mihailovs

200m uz muguras

5. vieta (2:36.65)

2005

LPF Latvijas U19 čempionāts peldēšanā, Jelgavā
o Aleksandrs Greiškāns 2005

200m. Komplekss

12. vieta (2:24.90)

o Pāvels Kudrjavcevs

200m. Brass

13. vieta (2:33.52)

2003

Starptautiskais peldēšanas turnārs "Olimpieču taure" 2018, Lietuva
o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. brass

2. vieta (1.16.50)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Komplekss

4. vieta (1:06.73)

o Valērijs Samodurovs 2006

100m. Uz muguras

4. vieta (1:11.97)

o Oļegs Mihailovs

100m. Br.st.

4. vieta (0:59.44)

o Valērijs Samodurovs 2005

50m. brass

2. vieta (0:36.17)

o Oļegs Mihailovs

2005

100m. Tauriņst.

3. vieta (1:08.77)

o Dainis Kudrjavcevs

2004

50m. Uz muguras

4. vieta (0:32.36)

o Dainis Kudrjavcevs

2004

100m. Uz muguras

4. vieta (1:09.07)

2005

Kaunas Grand prix 2019

Latvian Short Course (25m) Championship Valmiera
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

10. vieta (2:31.09)

o Dainis Kudrjavcevs

2004

400m. Br.st.

13. vieta (4:46.12)

Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiāde 2019, Jelgava
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

2. vieta (2:30.98)

o Pāvels Kudrjavcevs

2003

100m. Brass

5. vieta (1:09.86)

o Dainis Kudrjavcevs

2004

400m. Br.st.

9. vieta (4:49.13)

Atklātās sacensības peldēšanā "Ezerzeme 2018"
o Nellija Puncule

2011

50m. Br.st.

1. vieta (1:04.99)

o Zahars Čugunovs

2011

50m. Br.st.

1. vieta (0:54.16)

o Nellija Puncule

2011

50m. Uz muguras

1. vieta (1:12.74)

o Zahars Čugunovs

2011

50m. Uz muguras

1. vieta (0:57.89)

LPF Latvijas junioru čempionāts peldēšanā, Valmiera
o Pāvels Kudrjavcevs

2003

200m. Brass

7. vieta (2:36.86)

o Dmitrijs Misarins

2003

200m. Taureņst.

8. vieta (2:51.08)

Starptautiskais Ziemassvetku turnīrs, Daugavpils
o Beatrise Baranovska 2009

50m. Br.st.

1. vieta (0:39.66)

o Jelizaveta Šnevele

50m. Brass

1. vieta (0:55.59)

2009
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o Aleksandrs Greiškāns 2005

50m. brass

1. vieta (0:35.14)

o Beatrise Baranovska 2009

50m. Uz muguras

1. vieta (0:47.12)

o Timurs Kirgizovs

2008

50m. Uz muguras

1. vieta (0:40.47)

o Sabīne Jupatova

2006

50m. Uz muguras

1. vieta (0:36.09)

Peldēšanas sacensības "medūzas kauss", Jūrmala
o Oļegs Mihailovs

2005

100m. Br.st.

1. vieta (0:58.85)

o Romans Vorobjovs

2006

100m. Br.st.

1. vieta (1:07.45)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Brass

1. vieta (1:17.70)

o Valerijs Samodurovs 2006

100m. Brass

1. vieta (1:23.33)

o Oļegs Mihailovs

2005

100m. Uz muguras

1. vieta (1:09.75)

o Valērijs Samodurovs 2006

100m. Uz muguras

1. vieta (1:09.77)

o Artis Irisins

2008

100m. Uz muguras

1. vieta (1:31.73)

100m. Tauriņst.

1. vieta (1:17.93)

o Aleksandrs Greiškāns 2005

100m. Komplekss

1. vieta (1:07.98)

o Romans Vorobjovs

2006

100m. Komplekss

1. vieta (1:19.64)

o Eva Šeslere

2009

50m, uz muguras

2. vieta (0:55.87)

o Zahars Čugunovs

2011

50m, uz muguras

5. vieta (0:53.38)

o Andrejs Mihailovs

2005

Daugavpils ISVS kauss peldēšanā

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA
X Atklātais starptautiskais Givi Abdušelivišvili piemiņas turnīrs grieķu- romiešu cīņā
o Jaromirs Žukovs (35 kg)

1. vieta

o Artis

1. vieta

Elksnis (40 kg)

o Kirils Kovaļovs (46 kg)

1. vieta

o Edvins Čistjakovs (58 kg)

1. vieta

Starptautiskās grieķu - romiešu cīņu sacensības Zviedrijā
o Artis Elksnis (42 kg)

1. vieta

o Jaromirs Žukovs (35 kg)

3. vieta

Rīgas atklātās meistarsacīkstes jauniešiem brīvajā cīņā un grieķu - romiešu cīņā
o Artis

Elksnis (41 kg)

o Kirils Živkovs (38 kg)

1. vieta
1. vieta

o Ņikita Starovoitovs (50+ kg) 1. vieta
o Jaromirs Žukovs (35 kg)

1. vieta

o Artūrs Mežals (97 kg)

1. vieta

o Regnārs Kirejevs (87 kg)

1. vieta
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Starptautiskās grieķu - romiešu cīņas sacensības Lietuvā "AŽUOLAS"
o Jaromirs Žukovs (36 kg)

1. vieta

o Ņikita Rižakovs (53 kg)

1. vieta

o Daniils Groms (53 kg)

2. vieta

Starptautiskās sacensības Valgā, Igaunijā
o Iļja Pleskāns (45 kg)

1. vieta

o Regnārs Kirejevs (92 kg)

1. vieta

o Artis Elksnis (42 kg)

1. vieta

o Ņikita Starovoitovs (65 kg) 1. vieta
Starptautiskās sacensības Lietuvā, Visaginasa kauss
o Artis Elksnis (41 kg)

1. vieta

o Maksims Ribakovs (45 kg)

2. vieta

o Markuss Pekšs (30 kg)

3. vieta

o Jaromirs Žukovs (38 kg)

3. vieta

o Artjoms Kovaļovs (70 kg)

3. vieta

Saldus novada Atklātās meistarsacīkstes un 10. Artemjeva piemiņas turnīrs grieķu romiešu cīņā
o Arsenijs Selomijenko (29 kg)

2. vieta

o Romāns Petrovs (30 kg)

2. vieta

Starptautiskās sacensības Tallinā, Igaunijā "2019 Tallin Open"
o Ņikita Starovoitovs (66 kg)

1. vieta

o Kirils Kovaļovs (50 kg)

2. vieta

o Iļja Pleškāns (44 kg)

4. vieta

Starptautiskais 42. turnīrs Jana Jago piemiņai grieķu-romiešu cīņās, Lunja, Igaunija
o Iļja Pleškāns (45 kg)

2. vieta

o Jaromirs Žukovs (38 kg)

2. vieta

o Ņikita Starovoitovs (65 kg)

1. vieta

o Artis Elksnis

1. vieta

(42 kg)

o Ņikita Rižakovs (59 kg)

1. vieta

Ziemeļvalstu čempionāts 2019 Daugavpils
o Dmitrijs Čaluns (87 kg)

7. vieta

o Regnārs Kirejevs (82 kg)

8. vieta

XXXII starptautiskais turnīrs "Belie nochi", Sanktpēterburga, Krievija
o Jaromirs Žukovs (35 kg)

3. vieta

o Kirils Živkovs (38 kg)

5. vieta
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o Artis Elksnis (41 kg)

2. vieta

o Kirils Kovaļovs (44 kg)

5. vieta

50. piemiņas turnīrs veltīts G. Hakkenshmidtam, Tartu, Igaunija
o Artis Elksnis (41 kg)

1. vieta

o Alens Mihailovs 38 kg

2. vieta

Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu - romiešu cīņā, Bauska
o Iļja Pleškāns (45 kg)

2. vieta

o Tomass Žukovs (71 kg)

2. vieta

Latvijas meistarsacīkstes pieaugušajiem grieķu - romiešu cīņā, Jelgava
o Artjoms Seļužickis (97 kg)

2. vieta

o Jevgēņijs Vančenko (97 kg)

3. vieta

Latvijas meistarsacīkstes jauniešiem grieķu - romiešu cīņā, Rīga
o Iļja Pleškāns (44 kg)

1. vieta

o Edvīns Čistjakovs (62 kg)

1. vieta

Latvijas meistarsacīkstes junioriem grieķu - romiešu cīņā, Daugavpils
o Artis Mežors (72 kg)

1. vieta

o Regnārs Kirejevs (87 kg)

2. vieta

o Artūrs Mežals (97 kg)

2. vieta

Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiāde, 2019 LCF, Jelgava
o Iļja Pleškāns (48 kg)

2. vieta

VIEGLATLĒTIKA
Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā
o Katrīna Drelikova

60 m

2. vieta

o Alīna Ušakova

augstlēkšana

2. vieta

o Egija Vēvere

60 m

2. vieta

Ilūkstes novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības “Jaunais vieglatlēts”
o Armands Latiševs – Čudars tāllēkšana

1. vieta

o Armands Latiševs – Čudars 50 m

1. vieta

o Armands Latiševs – Čudars 150 m

1. vieta

Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U-18. U-20 grupām
o Jānis Seņkāns

1000 m

1. vieta

o Artis Krasjukovs

1000 m

2. vieta
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Kuldiga Catherine’s Cup
o Gunta Vaičule

400 m

1. vieta

Madonas BJSS ziemas čempionāts telpās vieglatlētikā U-16 grupā
o Katrīna Dreilikova

60 m

2. vieta

Latvijas čempionāts telpās 2019 U20 un U18 vecuma grupām
o Jānis Seņkāns

1500 m

2. vieta

400 m

14. vieta

Eiropas čempionāts telpās
o Gunta Vaičule

Iecavas novada sporta skolas "Dartija" sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā
o Megija Medne

800 m

1. vieta

o Jānis Seņkāns

800 m

1. vieta

30.Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U16 sportistu P.Zeltiņa, J.Bērziņa, F.Sjomkāna piemiņai
o Jānis Seņkāns

1500 m

2. vieta

Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā
o Beatrise Bikovska

2000 m (kavēkļu skrējiens)

1. vieta

Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Alūksnes kausi 2019"
o Artis Krasjukovs

400 m

3. vieta

o Jānis Seņkāns

1500 m

3. vieta

o Karīna Dreļikova

100 m

3. vieta

12. Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts
o Karīna Dreļikova

100 m

1. vieta

o Beatrise Bikovska

3000 m

1. vieta

o Jānis Seņkāns

800 m

1. vieta

o Lāsma Bauska

800 m

1. vieta

o Artis Višs

tāllēkšana

1. vieta

o Artis Višs

bērnu daudzcīņa

2. vieta

Pirmie starti vieglatlētikā 2019

Starpnovadu sporta skolu spēles vieglatlētikā 2019
o Lauris Keišs

100 m

1. vieta

o Beatrise Bikovska

1500 m

1. vieta

o Jānis Seņkāns

800 m

4. vieta

o Jānis Seņkāns

15000 m

4. vieta

o Beatrise Bikovska

2000 m

4. vieta

Latvijas U18 un U20 čempionāts 2019
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Latvijas Jaunatnes Olimpiāde
o

Beatrise Bikovska

2000 m (kavēkļu skrējiens)

5. vieta

ŠAHS
Tempo turnīrs šahā "Rēzekne-2018" 8.posms
o Juris Siliņš

7.vieta

Starptautiskais šaha turnīrs "FIDE World Youth Chess Championships"
o Anna Kazmerika

90. vieta

Latgales Jauniešu šaha līgas III sezona Komandu čempionāta
o Artemijs Vinogradovs

4. vieta

o Anna Kazmerika

5. vieta

o Rēzekne BJSS – 1

1. vieta

o Rēzekne BJSS – 2

4. vieta

Latgales Jauniešu šaha līgas III sezona Komandu čempionāta
o Maksims Šestakovs (2. galds)

1. vieta

o Aleksejs Bikovs (3. galds)

1. vieta

o Valērijs Čakovs (4. galds)

1. vieta

o Anna Kazmerika (1. galds)

1. vieta

Latgales 2019. gada atklātajam jauniešu čempionātam šahā
o Žanete Kluša

3. vieta

o Anna Kazmerika

5. vieta

Latvijas 2019. gada jauniešu šaha čempionāta fināls
o Anna Kazmerika

2. vieta

Balvu novada atklāta šaha turnīra
o Žanete Klusa

2. vieta

o Maksims Šestakovs

3. vieta

o Dāvids Vanags

4. vieta

Jauno šahistu festivāls "Jēkabpils pavasaris - 2019"
o Edvards Gaidis

1. vieta

o Žanis Gabrusāns

3. vieta

o Armands Mūrnieks

2. vieta

o Dzintars Mūrnieks

2. vieta

Jauno šahistu festivāls "Maltas pavasaris 2019"
o Ināra Treija

1.vieta
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o Edvards Gaidis

1. vieta

o Žanis Gabrusāns

2. vieta

Latvijas skolu skolēnu olimpiāde šahā
o Žanete Kluša

2. vieta

o Irēna Treija

1. vieta

o Lauris Lazdovskis

3. vieta

Atklātais kvalifikācijas turnīrs “Junioru Kauss 3,4”
o Edvards Gaidis

4. vieta

Starptautiskais turnīrs "EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2019"
o Anna Kazmerika

92. vieta

TENISS
Mārupes tenisa skolas balvas izcīņa
o Vladislava Leščinska

1. vieta

TK Jelgava atklātais čempionāts
o Ivans Tarasovs

7. vieta

Event Lab/ Enri Balvu izciņa
o Marianna Kovaļenko

3. vieta

o Vladislava Leščinska

5. vieta

Jauniešu Izaicinājuma Līgas balvas izcīņas (2018) 6.posms
o Eduards Švarcs

3. vieta

o Roberts Revizors

4. vieta

o Valērija Kuzmina

4. vieta

Jauniešu Izaicinājuma Līgas balvas izcīņas (2018) Kopvērtējums
o Eduards Švarcs

2. vieta

o Lorens Nipers

7. vieta

MITSUBISHI MOTORS LATVIJA KAUSS
o Vladislava Leščinska

1. vieta

TPA Kauss 2019
o Vladislava Leščinska

1. vieta

Starptautiskais turnīrs "Vilniaus teniso akademijos taure"
o Vladislava Leščinska

2. vieta

Jauniešu Izaicinājuma Līgas balvas izcīņas (2019) 2.posms
o Eduards Švarcs

1. vieta

o Vladislava Leščinska

2. vieta
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o Ksenija Žuravļova

3. vieta

Starptautiskās tenisa sacensības U10 AOTK Cup, Tallina
o Vladislava Leščinska

3. vieta

Garkalnes atklātais turnīrs
o Aleksejs Žuravļovs

2. vieta

GALDA TENISS
Latvijas 2019. gada individuālajam čempionātam galda tenisā
o Deniss Vasiļjevs

1. vieta

o Dāvis Pavlovs

4. vieta

Latvijas 2019.gada jaunatnes meistarsacīkstēm galda tenisā vidējā "B" grupā
o Haralds Fjodorovs

3. – 4. vieta

o Deniss Vasiļjevs

2. vieta

Latvijas 2018./2019.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas IV kārta
•

Deniss Vasiļjevs

1. vieta (kopumā 2.)

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde galda tenisā
•

Deniss Vasiļjevs

2. vieta

Galda tenisa sacensības "Baltais" Latvijas TOP 10
•

Haralds Fjodorovs

1. vieta

VOLEJBOLS
Latvijas Jaunatnes čempionāts
•

U15 – M

Rēzeknes BJSS

14. Vieta

•

U16 – M

Rēzeknes BJSS

6. vieta

•

U17 – M

Rēzeknes BJSS

8. vieta

LVR Kausa izcīņa jauniešiem
•

U15 – M

Rēzeknes BJSS

15. vieta

•

U16 – M

Rēzeknes BJSS

4. vieta

•

U17 – M

Rēzeknes BJSS

7. vieta

14.vasaras spēles volejbola 2019.gads
•

U17 – M

Rēzekne/Bērzgale

5. vieta

•

U15 – M

Rēzeknes BJSS 2004

7. vieta

Pludmales volejbols Katrīnas Kauss 2019, Alūksne
•

Amanda Lucijanova/Elīna Mičule

5. vieta (B apakšgrupa)
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4. ATBALSTS AUDZĒKŅIEM
4.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts un audzēkņu drošības
garantēšana (drošība un aizsardzība)
Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati
vispārīgajā, pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim,
pazīstot savus audzēkņus, ir iespēja sniegt psiholoģisku atbalstu savam audzēknim ikdienas
situācijās. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta kvalificētu speciālistu palīdzība
sadarbojoties ar vecākiem un skolas pedagogiem.
Rēzeknes BJSS ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības sistēma. Skolas darbībā
tiek ievērotas darba aizsardzības un darba drošības, kā arī ugunsdrošības prasības. Ir
izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti. Treniņu norises vietās ir izvietoti
attiecīgā sporta veida iekšējās kartības un drošības un ugunsdrošības noteikumi. Ir izstrādāts
rīcības plāns steidzamas evakuācijas gadījumiem. Treniņu norises vietās ir pieejamas
medicīniskās aptieciņas. Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā personāla palīdzība.
BJSS personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības, zina, kā rīkoties nelaimes
gadījumos. Notiek sadarbība ar Ugunsdzēsības un glābšanas u.c. dienestiem. Ir uzsākta darba
vietas pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana. Pastāvīgi notiek darba
vides iekšējas uzraudzības plānošana. Saskaņā ar MK 24.11.2009 noteikumiem Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. Visi
audzēkņi un personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, Iekšējās kārtības noteikumiem,
Darba kārtības noteikumiem, „Drošības noteikumi mācību-treniņu procesa, sacensību un
komandējumu laikā” un citiem drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kartība.
BJSS iekārtots un sertificēts Veselības punkts. BJSS audzēkņu veselības kontroli veic
sporta ārsts, pārbaudāmo audzēkņu saraksti tiek sastādīti elektroniskā veidā un nosūtīti vienu
reizi gadā Valsts sporta medicīnas centram. Audzēkņi, kuri nav sasnieguši 10 gadu vecumu
katru gadu mācību gada sākumā iesniedz ģimenes ārsta izziņu par atļauju nodarboties ar
konkrēto sporta veidu paaugstinātas slodzes apstākļos sertificēta trenera klātbūtnē un
uzraudzībā.
BJSS sniedz nepieciešamo psiholoģisko atbalstu saviem audzēkņiem, lai viņi varētu būt
droši, realizējot dotos uzdevumus. Psiholoģiskā sagatavotība, atbilstoši prasībām, iekļauta
mācību - treniņu procesā.
Kvalitātes līmeņa vērtējums – ļoti labi.
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4.2. Atbalsts personības veidošanai
Rēzeknes BJSS tiek sniegts atbalsts audzēkņu personības veidošanā. Treneru darbs ir
plānveidīgs, tas notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba plānu, kurā iekļautās tēmas
sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Veicot audzinošo un
izglītojošo darbu, treneri uztur kontaktus ar audzēkņu vecākiem. Notiek veselīga dzīvesveida
veicināšana un popularizēšana gan BJSS, gan Rēzeknes pilsētā – regulāri notiek veselīgu un
aktīvu

dzīvesveidu

aktualizējoši

pasākumi

(Tautas

skrējiens

„Ieelpo

Rēzekni”,

“Velobrauciens”, Rēzeknes pusmaratons).
Sporta skolas pasākumu plāns veidots, balstoties uz sporta skolas tradīcijām, darba
prioritātēm un audzēkņu interesēm.
Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas pasākumu un sacensību organizēšanā.
Audzēkņi veidojas par inteliģentām personībām ar savu skatienu un viedokli par nākotnes
plāniem.
Notiek sadarbība un pieredzes apmaina ar citam iestādēm - Rēzeknes pilsētas izglītības
iestādēm un Rēzeknes sporta klubiem, līdz ar to ir augsts sporta aktivitātēs iesaistīto audzēkņu
īpatsvars.
Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem audzēkņiem – iespēju robežās
tiek sniegts atbalsts, dodot iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās vai treniņnometnēs, kā
arī viņu izaugsmes veicināšanai tiek sastādītas individuālas apmācību programmas.
Ik gadu ar radošumu, talantu un atbildību apveltīti audzēkņi tiek iesaistīti tādu BJSS
pasākumu organizēšanās kā „Ģimeņu diena”, „Olimpiskā diena”, „Sporta laureāts”, „PII iestāžu
sporta diena” u.c.
Tiek konsultēti audzēkņi par dzīvi saistošiem jautājumiem, rosināti veidoties par
individuālām personībām, ar savu dzīves mērķi un augstu pašapziņu, kas spēj pieņemt
patstāvīgus lēmumus un atbildēt par savas rīcības sekām.
Kvalitātes līmeņa vērtējums – ļoti labi.

4.3. Atbalsts karjeras izglītībai
Audzēkņiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās programmās.
Sporta skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākām
izglītošanās iespējām. Audzēkņi var turpināt startēt Rēzeknes pilsētas komandā pieaugušajiem
futbolā, florbolā, basketbolā un individuālajos sporta veidos (grieķu-romiešu cīņā, peldēšanā,
vieglatlētikā). Audzēkņi informēti par iespējām apgūt profesijas, kas saistītas ar sportu.
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Pēc sporta skolas beigšanas saņemtā apliecība nodrošina iespējas strādāt par trenera
palīgu un vienlaikus iegūt sporta speciālista izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,
Latvijas Universitātē vai Daugavpils Universitātē.
BJSS audzēkņi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, kur viņi iegūst
iemaņas teorijā un praksē, pēc tam iegūstot tiesnešu kategorijas. BJSS audzēkņi veiksmīgi veic
tiesnešu pienākumus gan Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionātos, gan vietēja mēroga
sacensībās. Viņiem tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz tiesnešu semināriem un dalības maksa.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

4.4. Atbalsts treniņu darba diferenciācijai
BJSS piedāvā dažādas mācību programmas atbilstoši katra audzēkņa interesēm un
spējām. Treneri ņem vērā visu audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai.
Populāra ir audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās, turnīros un meistarsacīkstēs gan
skolas, gan pilsētas, gan novadu un valsts mērogā.
Jau vairākus gadus basketbola un volejbola treneri vasaras periodā organizē nometnes,
kas ļauj bērniem nodarboties ar izvēlēto sporta veidu ārpus ierastā treniņu darba norises vietas.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

4.5. Atbalsts audzēkņiem ar speciālām vajadzībām
BJSS šobrīd šādu audzēkņu nav, tomēr, ņemot vērā iekļaujošas izglītības koncepciju,
skola apsver iespēju piedāvāt arī bērniem ar īpašām vajadzībām darboties kādā no sporta
nodaļām, atbilstoši savām spējām. Audzēkņiem, kuriem uz noteiktu laiku ir veselības
problēmas, pēc ārsta rekomendācijas treneris izstrādā speciālo vingrinājumu kompleksus un ar
viņiem tiek veikts individuālais darbs.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

4.6. Sadarbība ar audzēkņa ģimeni
Uzņemot audzēkni BJSS, bērna vecāki raksta iesniegumu, kurā ir pamatinformācija par
BJSS, prasībām un Iekšējie kārtības noteikumi.
BJSS ir laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Sadarbībai ar vecākiem tiek meklētas un
izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, sporta skolas
vecāku sapulces, informatīvais stends Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē un sporta
skolā. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra audzēkņa darbu
treniņos un sasniegumiem. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli pedagoģiskajās un vecāku
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komitejas sēdēs un dot savus ierosinājumus skolas darba plāna izstrādē. Vecāki tiek
iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem apmeklējot sporta ārstu.
Tiek rīkotas sapulces atsevišķi pa treniņu grupām, nodaļām, kur vecāki tiek informēti par
treniņu nodarbībām, gada plāniem un sacensību kalendāriem. Vecāki iespēju robežās
nodrošina bērnu aizvešanu uz sacensībām, kā arī brauc līdzi.
Sporta skola ir pretim nākoša maznodrošinātām ģimenēm, kā arī tiem, kam ir trūcīgo
ģimenes statuss, atbalsta sporta skolas audzēkņus, nodrošinot nepieciešamā inventāra un
sporta tērpu iegādi.
Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savu bērnu aktivitātes sporta skolā, iesaistās
pasākumu un sacensību organizēšanā. Ļoti bieži vietējo sacensību laikā skatītāju rindās
novērojam visu ģimeni, kas brīvdienu izvēlējušies pavadīt kopā.
Sporta skola 2018.gadā svinēja savu 65 gadu jubileju, kurā pulcējās bijušie un esošie
treneri, administrācijas darbinieki un ievērojamākie, sasniegumiem bagātākie sportisti.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.
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5. IESTĀDES VIDE
5.1. Mikroklimats
BJSS veicina audzēkņu, vecāku piederības apziņas veidošanos un rada lepnumu par
savu skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot
pasākumus, pārstāvot sporta skolu pašvaldības rīkotajos svētku gājienos un informējot par
sasniegumiem. Skolas darbība un sasniegumi tiek publicēti vietējās avīzēs, Rēzeknes pilsētas
oficiālajā mājas lapā. BJSS ir savs logo. Izgatavojot materiālus – diplomus, vides reklāmas,
uzlīmes, piespraudes, pildspalvas u.c. atribūtiku ar BJSS simboliku, tiek veidota piederības
apziņa BJSS kolektīvam.
BJSS veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību. Audzēkņu
savstarpējās attiecības ir draudzīgas, nepastāv naida konkurence. Treneri un audzēkņi ar cieņu
izturas viens pret otru, valda labvēlīgs mikroklimats, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Treneri
un audzēkņi netiek diskriminēti ne dzimuma, ne nacionālās piederības, ne reliģiskās pārliecības,
ne citu piederību dēļ. Administrācija atbalsta katra trenera spējas un veikto darbu, tā cenšas
nodrošināt vienlīdzības principu izglītības procesā. Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu
ceļā, piedaloties visām iesaistītajām pusēm. BJSS darbiniekiem, audzēkņiem un viņu vecākiem
ir iespēja izteikt savu viedokli, sniegt ierosinājumus un rekomendācijas par BJSS darbu. BJSS
personāls ir laipns un korekts saskarsmē ar audzēkņiem, to vecākiem, citiem apmeklētājiem.
BJSS administrācijas, personāla un audzēkņu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un
uzticēšanās. Darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas normas.
BJSS var pamatoti lepoties ar izglītojamo sasniegumiem visā savas pastāvēšanas
vēsturē. Sava vienota BJSS forma liek ar lepnumu pārstāvēt mūsu pilsētu.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - ļoti labi.

5.2. Fiziskā vide
Rēzeknes BJSS izmantotās telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēniskajām
prasībām un drošības standartiem. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas,
ir pārbaudošo institūciju pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.
Telpas un mācību – treniņu bāzes ir drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām atbilstoši mācību procesa prasībām. Iekārtots un sertificēts Veselības punkts. Redzamās vietās
ir izvietoti evakuācijas plāni.
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2018.gadā Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēka, kurā atrodas arī Rēzeknes
BJSS un Veselības punkts, kā arī sporta spēļu zāle un cīņu zāle tika kapitāli renovēta un ieguva
jaunu izskatu.
2020.gadā plānots nodot ekspluatācijā SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” 3.kārtas
objektu – daudzfunkcionālā sporta zāle, kura būs pieejama arī Rēzeknes BJSS audzēkņiem.
Sporta bāzu noslogojumu nosaka nodarbību grafiki, kas nepieciešamības gadījumā tiek
mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi.
Nomātajās telpās, saskaņojot to ar iznomātāju, iespēju robežās nepieciešamības gadījumā
katru gadu tiek veikti uzlabojumi un telpu kosmētiskie remonti.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - ļoti labi.
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6. IESTĀDES RESURSI
6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Rēzeknes BJSS izmanto Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta
bāzes, saskaņojot patapinājuma līgumus ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi, un
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta bāzes izglītības programmu īstenošanai.
Telpu iekārtojumi un platības ir atbilstošas īstenojamās izglītības programmas specifikai,
izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Ir viss nepieciešamais inventārs un
tehniskais aprīkojums, kurš ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Regulāri notiek inventāra un
mācību līdzekļu atjaunošana.
Basketbola nodarbībām tiek izmantota Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes,
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas spēļu zāle.
Futbola nodarbībām tiek izmantots Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes stadions
un sporta spēļu zāle, Rēzeknes 2. vidusskolas sporta laukums un sporta zāle, Rēzeknes 5.
vidusskolas sporta zāle, Rēzeknes 6. vidusskolas sporta zāle, SIA „Olimpiskais centrs
Rēzekne” mākslīgā seguma futbola laukums.
Florbola nodarbībām tiek izmantota Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta
spēļu zāle , Maltas Daudzfunkcionālā zāle un Rēzeknes 6. vidusskolas sporta zāle.
Vieglatlētikas nodarbībām tiek izmantots Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes
stadions un Rēzeknes 3. vidusskolas un Rēzeknes 5.vidusskolas sporta zāle, kā arī Ludzas
BJSS vieglatlētikas manēža.
Peldēšanas nodarbības notiek Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes peldbaseinā un
SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” āra peldbaseins ar sešiem 25m gariem celiņiem.
Sacensības notiek Valsts Robežsardzes koledžas Sporta kompleksa peldbaseinā.
Šaha nodarbības notiek Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes šaha klubā un
sacensībām tiek izmantotas arī ARPC „Zeimuļs” telpas.
Grieķu-romiešu cīņas nodarbībām tiek izmantota Rēzeknes pilsētas domes Sporta
pārvaldes cīņas sporta zāle.
Volejbola nodarbībām tiek izmantota Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta
zāle, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas sporta zāle un Kovšu ezera pludmales volejbola
laukumi.
Nodarbības peldbaseinā ir iespējamas visām sporta skolas treniņu grupām vienu reizi
nedēļā.
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Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā. Treneriem ir
pieejams internets un nepieciešamā biroja tehnika. Iespēju robežās notiek inventāra un
mācību līdzekļu atjaunošana
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

6.2. Personālresursi
BJSS strādā 37 treneri, tai skaitā 6 treneri ar maģistra grādu un 16 treneri ar augstāko
pedagoģisko un profesionālo izglītību, no kuriem 1 saņēmis „C” kategorijas sporta speciālista
sertifikātu, 10 saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu un 1 - „A” kategorijas
sporta speciālista sertifikātu, 2 treneri ar citu augstāko izglītību un „B” kategorijas sporta
speciālista sertifikātu, 11 treneri mācās Daugavpils Universitātē un divi Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā.
Sporta skolas administrācijas sastāvā ir direktors, direktora vietniece izglītības jomā un
sporta metodiķis, visi ir ar augstāko pedagoģisko izglītību.
Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības
kursus un sporta veidu federāciju rīkotos seminārus, iesaistās Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes
novada sporta dzīves organizēšanā, sniedz konsultācijas citiem treneriem, sporta skolotājiem
un interesentiem.
Kvalitātes līmeņa vērtējums – ļoti labi.
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7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Rēzeknes BJSS pašvērtējums iekļauj sevī visas iestādes darbības jomas un aspektus,
tas ir objektīvs un pamatots. Pašnovērtējuma procesā izmantoti pedagoģiskā procesa
izvērtējuma materiāli – mācību treniņu nodarbību, metodisko sēžu, pedagoģiskās padomes
sēžu materiālu analīze, kā arī materiāli tehnisko resursu izvērtējums. Pašvērtējuma ziņojums
balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto darbu. Process ir nepārtraukts un
notiek visos līmeņos, sākot ar audzēkņiem, treneriem, vecākiem, līdz pat pašvaldību
līmenim. Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns, gada beigās pārskats par gada plāna izpildi.
Pašvērtējuma procesa rezultātā konstatētas BJSS darba stiprās puses, kā arī
nepieciešamie uzlabojumi. Iegūtais materiāls tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot BJSS
turpmāko darbu. Izvērtējot iepriekšējo gadu, tiek izvirzītas prioritātes un uzdevumi
nākamajam gadam.
Mācību gada beigās tiek pārskatīti visi ietverti jautājumi par audzināšanas darbu, iekšējās
kārtības noteikumiem, vecāku sapulcēm, mācību darbu, tā rezultātiem, atskaites,
pašnovērtējums, organizatoriski-metodiskais darbs (pedagoģiskās sēdes, sacensību
organizēšana, tālākizglītība u.c.). BJSS personāls piedalās izglītības darba novērtēšanā un
plānošanā. Treneri apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro
to sava darba plānošanā.
Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu komplektēšanā, lai realizētu BJSS mērķus un
uzdevumus.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

7.2. Sporta skolas vadības darbs
Rēzeknes BJSS ir sakārtota obligātā dokumentācija un noformēta pēc normatīvo aktu
prasībām. BJSS darbību nosaka Nolikums un citi izstrādātie normatīvie akti, kas sakārtoti
atbilstoši lietu nomenklatūrai. BJSS ir visu darbinieku amatu apraksti, kuros ir noteikti darba
pienākumi, tiesības un atbildības jomas, ko ir apstiprinājis BJSS direktors. Sakarā ar lielo
audzēkņu un grupu skaitu, 2019. gadā Rēzeknes BJSS tika palielināta administrācijas amata
vienība ar vēl vienu sporta metodiķi
BJSS veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē un apkopo katra pedagoga atbilstību
veicamajam darbam. BJSS ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem. Treneru slodzes
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ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenojamo profesionālās ievirzes programmu prasības,
treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.
BJSS veic aktīvu sadarbību ar sporta skolā pārstāvētajām sporta veidu federācijām un
dažādām sportu pārstāvošajām institūcijām. BJSS vadība atbalsta un veicina sporta
speciālistu tālākizglītību.
Direktors prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku
pienākumu izpildi. Skolā vadības komanda ir saliedēta, kas nodrošina saskaņotas un
koordinētas darbības treniņu procesa nodrošinājumam. Skolas vadība regulāri apzina un
izvērtē darbinieku, vecāku un audzēkņu ierosinājumus skolas darba uzlabošanai, iegūtie
rezultāti tiek apspriesti skolas administrācijas sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.

7.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām
BJSS ir tieši pakļauta Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei, kura koordinē un
kontrolē izglītības ieguves procesu sporta skolā, sniedzot atzinumus vai ieteikumus darba
uzlabošanai, akceptē sporta skolas izstrādāto dokumentāciju izglītības satura un sacensību
organizācijas jautājumos, kā arī koordinē pašvaldības finansējuma piešķiršanu un
mērķtiecīgu izlietojumu.
BJSS kā Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde sadarbojas ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Sporta
Izglītībās Iestāžu direktoru padomi un atsevišķus sporta veidus uzraugošajām organizācijām:
•

Latvijas Skolu sporta federācija;

•

Latvijas Sporta federāciju padome;

•

Latvijas Basketbola savienība;

•

Biedrība “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”;

•

Latvijas Florbola savienība;

•

Latvijas Futbola federācija;

•

Latvijas Peldēšanas federācija;

•

Latvijas Vieglatlētikas savienība;

•

Latvijas Šaha federācija;

•

Latvijas Volejbola federācija.

•

Latvijas Tenisa savienība;

•

Latvijas Galda tenisa federācija;

•

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs;
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•

Latvijas Olimpiskā komiteja;

•

Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome;

BJSS piedalās Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes Jaunatnes sporta
fonda rīkotajos projektos, piesaistot papildus finansējumu perspektīvo sporta skolas
audzēkņu pilnvērtīga treniņu un sacensību procesa organizēšanai.
Futbola nodaļas treneri apmeklē tālākizglītības kursus, kurus organizē biedrība
„Rēzeknes Futbola akadēmija” sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju.
BJSS organizē Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu un Latgales reģiona skolēnu sporta
spēļu sacensības sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju
Metodisko Apvienību.
Tiek veikta sadarbība ar citām sporta skolām, olimpiskiem centriem, augstākajām
izglītības iestādēm un sporta klubiem projektu kopīgā izstrādē un realizācijā Latgales
reģionā un valstī.
Kvalitātes līmeņa vērtējums - labi.
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CITI SASNIEGUMI
BJSS audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus
rezultātus un nodarbotos ar sportu, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu arī pēc sporta skolas
beigšanas un turpinātu mācīties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un citās ar sportu
saistītās augstākās Izglītības iestādēs. Mūsu sporta skolas bijušie absolventi ir atgriezušies
skolā kā treneri: grieķu romiešu cīņas nodaļas audzēknis Jurijs Čačs 2017.gada jūnijā
absolvējis Daugavpils Universitātē studiju programmā Sporta skolotājs. Basketbola nodaļas
audzēknis Aleksejs Grehovs - jaunais perspektīvais treneris sporta skolā, 2014., 2015. un
2016.gadā A.Grehovs tika atzīts par Latvijas labāko sezonas treneri, kā arī 2015.gadā atzīts
par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas labāko treneri, kā arī Rēzeknes pilsētas sportistu
godināšanas pasākumā „Laureāts 2016”, Aleksejs tika atzīts par labāko treneri pilsētā, šobrīd
Aleksejs paralēli darbam ar audzēkņiem ir arī zēnu U-15 Latvijas basketbola izlases galvenais
treneris, kā arī Juris Fedotovs – bijušais BJSS absolvents - šobrīd strādā kā basketbola
treneris. Bijušie futbola nodaļas audzēkņi – absolventi Aigars Smirnovs un Guntars Silagailis
šobrīd aktīvi darbojas gan kā treneri, gan kā spēlētāji un tiesneši.
Sporta bāzes BJSS audzēkņiem ir pieejamas bez maksas.
Florbola nodaļas treneris Vjačeslavs Kirilovs 2018.gada vasarā tika uzaicināts kļūt par
Krievijas Federācijas U-19 vecuma grupas jauniešu florbola izlases trenera palīgu uz
treniņnometni.
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