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1. Futbola skolas vispārīgs raksturojums.
Futbola kluba Jelgava (turpmāk – FK Jelgava) paspārnē, četrpadsmit gadu
pastāvēšanas laikā ir izveidots jauno futbolistu sagatavošanas centrs, kluba sistēmā
iekļaujot ap 400 bērniem un jauniešiem, tādējādi veidojot pilnu futbola piramīdu. No
bērnu treniņu grupām līdz profesionālai meistarkomandai. Ņemot vērā jaunākās
tendences un vajadzības kvalitatīvā jauno futbolistu sagatavošanā, 2015.gadā Latvijas
Futbola federācija (turpmāk – LFF) akreditēja FK Jelgava futbola akadēmijas statusā
(augstākais no 4 līmeņiem), nodrošinot Jelgavas pilsētā efektīvu, konkurētspējīgu
jauno futbolistu sagatavošanas sistēmu atbilstoši LFF reglamentējošiem dokumentiem.
Ar 2016.gada 5.decembri FK Jelgava jaunatnes futbola akadēmija (turpmāk – JFA
Jelgava) īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldībā licencētu interešu izglītības programmu
futbolā (licences Nr.000036/6-01).
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Futbola skola Jelgava” ir FK Jelgava
dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde (turpmāk – futbola skola), kura īsteno
bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas futbolā.
Futbola skola dibināta 2018.gada 23.februārā (biedrības “Futbola klubs Jelgava” valdes
12.02.2018. lēmums Nr.1-2018). Futbola skola savu darbību īsteno saskaņā ar
nolikumu. Ienākumi futbola skolas budžetā sastāv no izglītojamo vecāku
līdzfinansējuma maksām un ziedojumiem. Futbola skolā strādā kvalificēti pedagogi –
treneri. Šobrīd futbola skolā trenējas 360 izglītojamie, kas sadalīti atbilstošās vecuma
grupās. Izglītojamie trenējas vairākās sporta nodarbību vietās Jelgavā un startē Latvijas
čempionātos visās vecumā grupās.
Izglītojamiem ir pieejamas divas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas: Futbols (kods 20V81301) un Futbols (kods 30V81301).
Pavasara, vasaras un rudens periodā mācību treniņu darbs tiek organizēts
futbola specifikai atbilstošos āra futbola laukumos (FK Jelgava treniņu bāzē un
nomātos sporta laukumos Jelgavā). Ziemas periodā mācību treniņu darbs tiek
organizēts nomātās sporta zālēs, atbilstoši izglītojamo vecumam.
Ziemas sezonā:
- LLU Sporta centra sporta bāze (Tērvetes iela 91d, Jelgava, LV-3008),
- Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta zāle (Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007).
Pavasara, rudens, vasaras sezonā:
- Zemgales olimpiskā centra futbola laukumi (Kronvalda iela 24, Jelgava, LV3004);
Izglītības procesa organizāciju futbola skolā nosaka Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, profesionālās ievirzes izglītības
programmas, futbola skolas nolikums un iekšējie normatīvie akti. Pedagogu izglītību
nosaka 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kompetences pilnveides kārtību”. Futbola
skolas treneri ir ieguvuši augstākās pedagoģiskās izglītības Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā, kā arī UEFA A kategorijas treneru licences. Treneri regulāri paaugstina savu
profesionālo kvalifikāciju, piedaloties treneru tālākizglītības kursos, LFF rīkotajos
semināros.
2. Futbola skola darbības pamatmērķi, uzdevumi.
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Futbola skolas darbības mērķi:
1)
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu
izglītības programmas futbolā un veicināt izglītojamo brīvā laika lietderīgu
izmantošanu;
2)
veidot izglītības vidi, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta
izglītības mērķu sasniegšanu;
3)
organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam,
veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.
Profesionālās ievirzes programmu īstenošana veicina veselas, fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības veidošanos, kas motivēta aktīvam, kustīgam
dzīvesveidam un apzinās futbola sporta veida vērtības nozīmi.
Futbola skola vēlas nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvus treniņus, radot
optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu
izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei. Sekmēt audzēkņu
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veikt organizatoriski metodisko un informatīvo
darbu. Organizēt sportiskus pasākumus.
Futbola skolas galvenie uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā ir:
1)
īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes un interešu sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju
iegūt profesionālās ievirzes izglītību sportā;
2)
izvēlēties izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;
3)
veidot psiholoģiski labvēlīgu, drošu un sakārtotu darba vidi;
4)
veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;
5)
racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un
personāla resursus;
6)
sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem), lai
nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
7)
sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām;
8)
nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai;
9)
sagatavot spēlētājus Latvijas nacionālajām izlasēm;
10) organizēt sporta pasākumus un sacensības;
11) popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
12) nodrošināt izglītojamiem regulāru veselības pārbaudi.
Futbola skolas vadība aktualizē izglītības programmas īstenošanai nepieciešamos
mācību līdzekļu sarakstu un nodrošina mācību līdzekļu pieejamību.
3. Sasniegumi iepriekšējā darbības periodā.
Līdz šim futbola skolas izglītojamo apmācības darbs futbolā veiksmīgi organizēts
FK Jelgava jaunatnes futbola akadēmijas (JFA) ietvaros. JFA sasniegumi 2017.g.:
2017.gads - kopvērtējumā pēc LFF rezultātu vērtējuma akadēmija starp Latvijas futbola
akadēmijām ieņem 8. vietu.
1) Jaunieši un zēni:
• U-18 - 6. vieta Latvijas čempionātā;
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• U-16 - 8. vieta Latvijas čempionātā;
• U-15 - 1. vieta Latvijas čempionātā B.grupā
• U-14 - 2. vieta Latvijas čempionātā B.grupā
• U-13 - 7. vieta Latvijas čempionātā
• U-12 - 9. vieta Latvijas čempionātā
• U-11 - 4. vieta Latvijas čempionātā
• U-10 - 5. vieta Latvijas čempionātā
• Zēnu Futbola Festivāls C.grupa ( U 12 - U 10 ) - 2 vieta

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku un rezultatīvāku izaugsmi futbola apmācībā ir
izstrādātas un licencētas divas profesionālās ievirzes izglītības programmas: Futbols
(kods 20V813001, licence Nr. P-16813); Futbols (kods 30V813001, licence Nr. P16814), kurām nepieciešama sekmīga akreditācija to īstenošanai.
4. Futbola skolas sasniegumi kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošos
kritērijos. Pašvērtējums-labi
4.1. Mācību saturs. Pašvērtējums- labi
4.1.1.Futbola skolas īstenotās izglītības programmas.
Futbola skola Jelgava 2017./2018.m.g. uzsākusi īstenot sekojošas profesionālās
ievirzes izglītības programmas, kuras turpināsim īstenot arī 2018./2019. mācību gadā.
N.p.k.
1.
2.

Programmas
nosaukums
Futbols
Futbols

Kods
20V813001
30V813001

Īstenošanas
ilgums
8 gadi
4 gadi

Audzēkņu skaits
2017./2018. m.g.
250
50

Mācību treniņu darbs tiek īstenots atbilstoši licencētām programmām. Treneri
izprot programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, pārzina obligāto saturu un
izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Pēc apstiprinātiem izglītojamo grupu sarakstiem, ņemot vērā programmās
norādīto stundu skaitu, ir izveidots pārskatāms mācību – treniņu grupu nodarbību
saraksts. Nodarbību saraksts sastādīts atbilstoši sezonalitātei. Nodarbību saraksts ir
apstiprināts un atbilst izglītības programmai. Tas ir pieejams un pārskatāms.
Izglītojamie un treneri ir savlaicīgi informēti par izmaiņām nodarbību sarakstā.
Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās
sagatavotības, speciālās sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās
prasmes apguve un to pilnveidošana. Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti
atbilstoši izglītības programmām. Treneri izprot savu programmu standartos noteiktos
mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas
un kārtību.
Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā
individuāli pie tehnisko un taktisko elementu apguves. Treneri plāno un veic
individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem izglītojamiem. Futbola skolas vadība
pārrauga un koordinē tematisko plānu izstrādi. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās korekcijas, norādījumi teorētisko un
praktisko mācību nodarbību sadalījumā (grupu un individuālajos plānos), tiek
nodrošinātas papildu konsultācijas un piedāvāta visa nepieciešamā informācija un
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resursi plānu izstrādei. Regulāri notiek teorētisko mācību nodarbību satura integrācija
mācību treniņu procesā.
4.2.Mācīšana un mācīšanās. Pašvērtējums- labi
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. Pašvērtējums- labi
Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām,
vecumam, apgūstamo programmu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību
metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no izglītojamo mācību satura apgūšanas tempa un
attīstības īpatnībām. Treneru stāstījums, demonstrējums un skaidrojums ir
mērķtiecīgs, saprotams, piemērots apgūstamai tēmai un izglītojamo vecumam.
Izglītojamiem tiek izskaidrots mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Treneri mācību
darbā iesaista visus izglītojamos, iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt un
secināt. Treneri prasmīgi vada dialogu ar izglītojamiem, ņemot vērā viņu viedokli.
Lielākā daļa izglītojamo prot izteikt savu viedokli, analizēt kustību izpildījuma tehniku
un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot savus lēmumus. Psiholoģiskās stabilitātes
veicināšanai mācību – treniņu nodarbību laikā tiek pielietota sacensību metode.
Izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās, saskaņā ar LFF un JFA un futbola
skolas kalendārajiem sacensību plāniem. Sacensībām tiek izstrādāti nolikumi, apkopoti
rezultāti. Izglītojamie piedalās Latvijas čempionātos, starptautiskos turnīros Lietuvā,
Igaunijā.
Mācību darbu futbola skolā nosaka direktora apstiprināts nodarbību grafiks.
Mācību gada laikā ir iekļautas treniņu nodarbību hospitācijas - gan plānotās, gan
neplānotās. Treneri regulāri atskaitās par treniņu grupu darbu un veic grupas darba
sasniegumu analīzi un pašvērtējumu.
Mācību - treniņu darba uzskaites žurnālus aizpilda saskaņā ar mācību plānu un
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Mēneša beigās futbola skolas administrācija
veic žurnālu pārbaudi, saskaņo nākamā mēneša plānu.
Futbola skolā izglītojamos uzņem saskaņā ar futbola skolas izglītojamo
uzņemšanas noteikumiem.
Teorētisko zināšanu labākai apguvei tiek pielietotas modernās tehnoloģijas.
Tiek filmēti treniņprocesi, sacensības, veikta to analīze. Futbola skola nodrošina
saviem izglītojamiem mācību - treniņu nodarbības ar visu nepieciešamo inventāru.
Uzskates un tehniskie līdzekļi, iekārtas:
- uzskates līdzekļi: tabulas, plakāti, attēli, videomateriāli par sportu, citu
informāciju, kurā ietverta mācība satura apguvei noderīga informācija,
audiovizuālie mācību līdzekļi;
- tehniskie līdzekļi un iekārtas: sporta spēļu laukumu maketi, magnētiskā tāfele,
dators ar interneta pieslēgumu, projektors, atskaņotājs;
- medicīnas somas ar pilnu aprīkojumu (pirmās palīdzības sniegšanai);
- pulsometri.
Sporta inventārs:
- bumbu nodrošinājums (izmērs un svars atbilst LFF rekomendācijām katram
konkrētam vecumam);
- konusu un orientieru nodrošinājums (3 krāsu komplekti pa 12 gab.);
- ātruma trepītes (5 ātruma trepīšu komplekts);
- vārtu nodrošinājums (pēc izmēriem katrai treniņu grupai);
- spēļu formu un treniņ formu nodrošinājums (ar vecāku līdzfinansējumu);
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-

treniņu vestīšu nodrošinājums (2 krāsu komplekti pa 10 gab. katrā nodarbībā
uz katru treniņu grupu).

Katram izglītojamam ir iekārtota personas lieta. Izglītojamo reģistrācija tiek
veikta “Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā” un Valsts informācijas izglītības
sistēmas (VIIS) datu bāzē.
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte. Pašvērtējums- labi.
Futbola skolas audzēkņi mācību gada sākumā tiek informēti, kādā apmācības
gada grupā trenēsies, par šīs mācību treniņu grupas prasībām, mērķiem, uzdevumiem,
galvenajām sacensībām. Tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un
audzēkņi tos zina un izpilda. Audzēkņiem ir pieejamas mūsdienīgas sporta bāzes un
atbilstošs inventārs, lai veiktu programmu prasības. Ir pieejama literatūra un treniņu
nodarbību un spēļu videomateriāli, futbola spēles noteikumiem un apmācības
metodiku. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un regulāri piedalās
plānotajās sacensībās. Tiek uzskaitīti kavējumi, analizēti iemesli. Treneri mērķtiecīgi
organizē izglītojamos mācību darbam, rosina izmantot visas iespējas treniņu mērķu
sasniegšanai. Talantīgākie izglītojamie tiek gatavoti augstu sasniegumu sportam.
Izglītojamiem ir pieejamas mūsdienīgas sporta bāzes un atbilstošs inventārs.
Izglītojamie piedalās dažādos reģionālā mēroga turnīros, Latvijas čempionātos, kā arī
starptautiskās sacensībās.
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Pašvērtējums-labi.
Mācību treniņu process futbola skolā tiek vērtēts regulāri. Ikdienā treneri
sistemātiski un kompetenti analizē un vērtē izglītojamo darba un sacensību rezultātus.
MK noteikumi Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas„ nosaka, kādi kritēriji jāizpilda, lai izglītojamais tiktu pārcelts uz
nākamo grupu. Izglītojamo uzņemšana, atskaitīšana un pārcelšana notiek saskaņā ar
futbola skolas apstiprinātu nolikumu. Lēmums par atskaitīšanu, pārcelšanu un
uzņemšanu tiek caurskatīts un izlemts Pedagoģiskās padomes sēdē. Mācību gada
beigās treneri iesniedz atskaiti par grupas darba vērtējumu, kas ir par pamatu mērķu
un uzdevumu izstrādei nākamajam mācību gadam. Futbola skolas administrācija
izvērtē treneru iesniegtās atskaites un izvērtējumu. Izglītojamie un vecāki tiek regulāri
iepazīstināti ar izglītojamo mācību treniņu darba un sacensību rezultātiem un to
analīzi.
4.3. Izglītojamo sasniegumi.
Šajā mācību gadā 4 izglītojamie ir iekļauti Latvijas reģionālajā izlasē un vairāki
izglītojamie ir kandidātu dalībnieku sastāvos. Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas
paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apmeklē treniņus, piedalās
sacensībās un treniņnometnēs. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba
uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti izvērtēti. Audzēkņi ar
interesi un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā. Izglītojamo sasniegumus LFF
sacensībās skat.3.p. Futbola skolā ir pieejama statistiskā informācija par izglītojamo
mācību sasniegumiem ikdienas darbā.
Izglītojamo panākumi un sasniegumi tiek atspoguļoti FK Jelgava mājas lapā un
interneta vietnēs twitter, facebook, instagram.
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4.4. Atbalsts izglītojamiem. Pašvērtējums- labi
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. Pašvērtējums – labi.
Futbola skolas treneru kvalifikācija ikdienas situācijās mācību treniņu
nodarbību vai sacensību laikā treneris, spēj sniegt izglītojamiem nepieciešamo
psiholoģisko atbalstu. Nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar pilsētas izglītības
pārvaldi, ir iespējams organizēt arī speciālista konsultācijas.
Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par
izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām.
Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā personāla palīdzība. Sporta medicīnas
valsts centrs veic audzēkņiem padziļināto profilaktisko apskati. Nepieciešamības
gadījumā tiek veiktas padziļinātas medicīniskās pārbaudes Valsts Sporta medicīnas
centrā un Jelgavas Sporta servisa centra Veselības punktā Zemgales olimpiskajā centrā.
Par pārbaudes rezultātiem tiek informēti arī audzēkņu vecāki.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Pašvērtējums – labi.
Futbola skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības un drošības noteikumi. Katra
mācību gada sākumā treneri iepazīstina izglītojamos ar šiem noteikumiem. Izbraucot
uz sacensībām vai treniņnometnēm, treneris veic īpašu instruktāžu par drošību.
Futbola skolas lietvedības nomenklatūrā iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu
reģistrēšanai. Futbola skolā ir izstrādāti visi nepieciešamie reglamentējošie dokumenti
par drošību pasākumos, futbola skolas izmantotajos stadionos, teritorijā un sporta
zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi izglītojamie un personāls. Izglītojamie un personāls ir
apmācīti kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, par iepazīšanos ar
noteikumiem visi parakstās attiecīgos dokumentos.
Mācību treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas.
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā. Pašvērtējums- labi
Futbola skolā tiek nodrošināts mācību treniņu process. Treneri un
administrācija, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, risina izglītojamo personības
veidošanās un attīstības jautājumus. Treniņos tiek nodrošināts psiholoģiski labs
mikroklimats, savstarpēja sapratne starp izglītojamiem. Notiek veselīga dzīvesveida
veicināšana un sporta popularizēšana. Īpaši tiek atbalstīti talantīgie izglītojamie,
organizējot individuālos un pārbaudes treniņus, mācību treniņnometnes. Futbola
skolas izglītojamiem tiek nodrošināta līdzdalība sacensībās un mācību treniņnometnēs.
Treneri sadarbojas ar vecākiem, klašu audzinātājiem, lai risinātu izglītojamo
personības veidošanos un attīstības jautājumus.
Futbola skola plāno un organizē sporta pasākumus, virza izglītojamos dalībai
dažāda līmeņa sacensībās. Talantīgākajiem izglītojamiem iespēju robežās tiek sniegts
atbalsts, dodot iespēju piedalīties papildus nodarbībās un treniņnometnēs. Sporta
skolas izglītojamie regulāri tiek iesaistīti dažādu pasākumu organizēšanā, piemēram,
Futbola dienas organizēšanā, sporta aktivitāšu organizēšanā un talkās.
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā. Pašvērtējums- labi.
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Izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētās izglītības
programmās. Futbola skolā ir pieejama informācija par tālākas izglītošanās iespējām.
Izglītojamie iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un
praktiskās zināšanas futbola tiesneša darbā. Vecāko treniņu grupu izglītojamie
apmeklē jaunāko izglītojamo treniņu grupu nodarbības, lai iedvesmotu jaunos
izglītojamos un nodotu savas prasmes, kā arī piedalās FK Jelgavas meistarkomandas
spēlētāju pieredzes nodošanas semināros, apspriežot jautājumus par spēlētāja
izaugsmes iespējām dažādos vecumposmos. Futbola skolas treneri apmeklē
pirmsskolas iestāžu un vispārizglītojošo skolu sporta stundas, lai uzrunātu potenciālos
izglītojamos. Izglītojamiem nodrošināta iespēja piedalīties dažādās sacensībās,
reģionālo izlašu dalībnieki strādā pēc individuāla plāna. Pēc absolvēšanas izglītojamie
savas sportiskās gaitas var turpināt FK Jelgava vai citos profesionālos futbola klubos.
Izglītojamie tiek informēti par tālākās izglītošanas un darbības iespējām sporta jomā.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. Pašvērtējums- labi.
Izglītojamiem ir iespēja apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu
atbilstoši savām interesēm un spējām. Treneri sniedz individuālu atbalstu
izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu, organizējot nodarbības pēc
individuālā plāna. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras atbilstoši pielāgo
izglītojamo spējām, vērā tiek ņemtas katra audzēkņa intereses.
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Pašvērtējums- labi.
Futbola skolā pašlaik šādu izglītojamo nav. Izglītojamie, kuriem ir veselības
problēmas, trenējas pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris konsultējoties ar
ģimenes ārstu.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Pašvērtējums- labi.
Izstrādāta futbola skolas izglītojamo vecāku izglītošanas programma, ņemot
vērā šādus faktorus: ģimeņu sociālais stāvoklis (dominē labi situētas ģimenes vai
mazāk turīgas ģimenes u.tml.); vecāku izglītības līmenis; ģimenes nacionālā piederība,
saziņas valoda ģimenē; esošās tradīcijas sadarbībā ar ģimeni.
Kā sadarbības formas tiek izmantotas: vecāku sapulces, atvērto durvju dienas,
vecāku konferences, mutiska un elektroniska saziņa/informācijas apmaiņa u.c.;
kopīgas futbola skolas izglītojamo- vecāku- FK Jelgava aktivitātes un pasākumi (sporta
pasākumi, svētku sarīkojumi, paaudžu dzīves pieredzes apmaiņas pasākumi, diskusijas,
u.c.); labās prakses piemēru un pieredzes popularizēšana (izglītojoši semināri
vecākiem; inovatīvu futbola skolas un ģimenes sadarbības formu veidošana, piemēram,
izglītojamā-trenera-ģimenes kopīgs, regulārs dialogs par ikviena izglītojamā
sportiskajiem sasniegumiem un to izvērtējums).
Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savu bērnu aktivitātes futbola skolā un, kā
skatītāji labprāt apmeklē bērnu futbola spēles.
4.5.Iestādes vide. Pašvērtējums- labi.
4.5.1. Mikroklimats. Pašvērtējums- labi.

9

Futbola skola veicina izglītojamos, vecākos un skolas darbiniekos piederības
apziņu un lepnumu par savu skolu un pilsētu. Tas notiek plānveidīgi, veidojot futbola
skolas tēlu sabiedrībā, piedaloties pilsētas pasākumos. Notiek regulāra sadarbība ar
pilsētas masu mēdijiem. Arī skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas tēla
veidošanā. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un
reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi.
Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un futbola skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt
savus priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme pret futbola skolas apmeklētājiem ir
labvēlīga un korekta. Izglītojamo un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem
informē futbola skolas sapulcēs un svētku pasākumos, mācību gada noslēguma
pasākumā. Personāls un izglītojamie savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un
demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu futbola skolā.
4.5.2. Fiziskā vide. Pašvērtējums- labi
Futbola skolā izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo
dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Futbola skolas telpas un nomātās sporta bāzes
atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. Pieejami uzraudzības institūciju
(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, u.c.) pārbaužu
dokumenti.
Visās nomātās telpas ir drošas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Visās bāzēs ir
izvietoti evakuāciju plāni. Ēku apkārtne ir labiekārtota un sakopta.
Futbola skolas darba plānā tiek paredzēta arī apkārtējās vides sakopšana. Par
tradīciju ir kļuvusi „Lielā talka“, kad FK Jelgava un futbola skolas darbinieki, treneri un
izglītojamie piedalās sakopšanas darbos.
4.6. Futbola skolas resursi. Pašvērtējums- labi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. Pašvērtējums- labi.
Futbola skolā ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas.
To iekārtojums un platība ir atbilstoša futbola skolas īstenojamās izglītības
programmas specifikai un izglītojamo skaitam. Nepieciešamo telpu, sporta laukumu
nomas līgumu/nodomu līgumu termiņi atbilst izglītības programmas īstenošanas
periodam. Mācību līdzekļi atbilst izglītības programmai, to izvēle ir pamatota. Mācību
līdzekļus regulāri papildina un/vai atjauno. Futbola skola nodrošina izglītojamos ar
nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, t.sk. jaunākās modifikācijas sporta
inventāru, ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošām tehnoloģijām,
t.sk. informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Ir pieejama futbola skolas specifikai
un izglītības programmas apguvei atbilstoša mācību literatūra, Izglītības programmas
īstenošanai nepieciešamie mācību tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā.
4.6.2.Personālresursi. Pašvērtējums- labi.
Futbola skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. Amata prasībām atbilst visi pedagogi. Katrs treneris ir mērķtiecīgi
plānojis perspektīvai savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. Pedagogi strādā
profesionāli un radoši. Futbola skola atbalsta un motivē trenerus turpināt celt savu
profesionālo kvalifikāciju. Iespēju robežās apmaksā LFF organizētos treneru kursus.
Precīza uzskaite un apliecinājumi par katra pedagoga tālāizglītību pieejami VIIS datu
bāzē.
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4.7. Futbola skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Pašvērtējums- labi.
4.7.1. Futbola skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. Pašvērtējumslabi.
Futbola skolas administrācija plāno darba kontroli un izvērtēšanu visās tās
darbības jomās, nosakot skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Mācību
gadam ir izstrādāts darba plāns, kur ietverti jautājumi par audzināšanas darbu,
iekšējās kārtības noteikumiem, vecāku sapulcēm, mācību darbu, izglītojamo
sasniegumiem, atskaitēm, metodisko darbu un skolas saimniecisko darbību. Mācību
gada beigās notiek darba izvērtēšana, kur iesaistīti visi darbinieki, atbilstoši katra
pienākumiem. Analizējot trūkumus un stiprās puses, tiek sastādīts plāns nākamajam
mācību gadam.
Futbola skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2018.-2021.gadam. Futbola skolas
pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots FK Jelgava interneta vietnē.
4.7.2. Futbola skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. Pašvērtējums- labi.
Futbola skolā ir visa nepieciešamā obligātā sporta skolas darbu reglamentējošā
dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem. Direktora darba pienākumi, tiesības
un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstā. Vadības struktūra un kompetences
joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Ir visu darbinieku amata apraksti, kuros ir
noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Futbola skolas direktors plāno,
organizē un vada sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.
Vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.
Metodiskais darbs tiek veikts, sadarbojoties ar LFF. Futbola skolas vadība sekmīgi
īsteno sadarbību ar vecākiem, dibinātāju un dažādām sabiedriskajām organizācijām.
4.7.3. Futbola skolas sadarbība ar citām institūcijām. Pašvērtējums- labi.
Futbola skola sadarbojas ar FK Jelgava, FK Jelgava JFA, Jelgavas pilsētas
pašvaldību, Jelgavas Sporta servisa centru, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolu,
Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldi, vispārizglītojošām skolām. Ir izveidojusies laba
sadarbība ar citiem futbola klubiem, kas rada plašākas iespējas dažādu projektu
izstrādē, dalībai treniņnometnēs, starptautiskās sacensībās un turnīros.
Valsts mērogā futbola skolai ir sadarbība ar LFF. Sadarbības rezultātā tiek
organizētas dažāda mēroga sacensības.
5. Citi sasniegumi (futbola skolai svarīgais, specifiskais)
Futbola skolas treneri ir iesaistīti Latvijas Olimpiskās komitejas projekta
“Sporto visa klase” īstenošanā Jelgavas pilsētā, vadot futbola nodarbības Jelgavas
4.vidusskolas un 3.sākumskolas izglītojamiem, tādējādi apliecinot savu profesionālo
kompetenci.
Futbola skolas audzēkņi izglītības programmu apgūst Jelgavas futbola jaunā
“mājā” – SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” izbūvētajā FK Jelgava treniņbāzē
(treniņstadionā) Jelgavā, Kārklu ielā 6.
6. Turpmākā attīstība
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1) palielināt futbola skolas audzēkņu skaitu;
2) piesaistīt futbola skolai jaunus, profesionālus trenerus;
3) turpināt FK Jelgavas JFA iesākto programmu, veicot kvalitatīvu talantīgo
spēlētāju atlasi un nodrošinot padziļināto prasmju un iemaņu analīzi;
4) pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un analīzi;
5) organizēt vasaras sporta un atpūtas nometnes izglītojamiem;
6) turpināt darbu futbola skolas tēla veidošanā;
7) veicināt aktīvāku darbinieku iesaistīšanos futbola skolas attīstības plānošanā;
8) pilnveidot futbola skolas vadības un personāla pārvaldības darbu.
Futbola skolas Jelgava
direktors Edgars Kļenausks

_____________________________

SASKAŅOTS
Futbola kluba Jelgava
prezidents Māris Peilāns

_____________________________
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