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ZIŅOJUMS 
 

Par Ilūkstes novada Sporta skolas pārskatu un izglītības iestades darbību 
 

Pamatojoties uz Ilūkstes novada domes deputātu lūgumu Ilūkstes novada Sporta skolas 
(turpmāk tekstā - iestāde) direktoram I.Rubļevskim tika uzdots iesniegt pārskatu par iestādes 
darbību. 

Iestādes direktors I.Rubļevskis 23.07.2014. ir iesniedzis Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļai Ilūkstes novada Sporta skolas pārskatu par darbību 2012./2013. un 2013./2014.gadā 
(turpmāk tekstā - pārskats). Pārskatā iestādes direktors norādījis pamatinformāciju par iestādes 
darbību: 

1.Iestādes programmu licences; 
2.Skolēnu skaitu; 
3.Izmantojamās sporta bāzes; 
4. Finansējuma apmērs; 
5. Informāciju par treniņgrupām un to skaitlisko sastāvu 2012./2013.un 2013./2014. mācību 

gadā; 
6.Informāciju par audzēkņu sasniegumiem 2012./2013.un 2013./2014. mācību gadā; 
7.Sacensību darba plānu 2014.gadam. 
Sniegtā informācija ir īsa un precīza, kas atspoguļo iestādes pamatdarbību. Pārskatā nav 

iekļauta analīze un plānojums par iestādes attīstības iespējām.  
Pēc iestādes direktora uzaicinājuma ierasties izglītības iestādē, lai veiktu savu vērtējumu 

par iestādē esošo dokumentāciju un darba organizāciju, mēs - Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Ilona Linarde un izglītības speciāliste Sanita plone 24.07.2014. apmeklējām 
iestādi. Pārbaudes laikā konstatējām, ka iestādes dokumentācija ir noformēta atbilstoši LR 
normatīvo aktu prasībām un nav konstatēti pārkāpumi lietvedības jomā. Iestādes direktors un 
iestādes direktora vietnieks atbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem un izkaidroja 
būtiskākās nianses iestādes, kā profesionalās ievirzes sportā izglītības iestādes darbībā un darba 
organizācijā.   

Tika konstatēts, ka iestādei ir jāveic iestādes attīstība plāna izstrāde, jo pašreizējais 
attīstības plāns ir no 2010. līdz 2014.gadam. Tika konstatēts, ka Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests savā kārtējā pārbaudē ir ieteicis uzstādīt ugunsdrošības iekārtas un veikt 
elektrointalācijas uzlabošanas pasākumus līdz 2015. gada 20.maijam. 

Pēc pārbaudes rezultātiem un pārrunām ar iestādes administrāciju Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vārdā tika ieteikts pilnveidot sadarbību ar vecākiem, regulāri organizējot 
sanāksmes un skolas padomes sēdes, paredzēt līdzekļus skolēnu motivācijas sistēmas 
uzlabošanai darboties iestādes izglītības programmās. Plānojot turpmāko iestādes attīstību, 
veikt nepieciešamās darbības, lai rastu iespējas iestādei kļūt kā jaunatnes sporta bāzi 
profesionālajam futbolam ārpus izglītības programmām. Kā ieteikums bija arī turpināt vērot 
bērnu un jauniešu intereses par sporta veidiem un novada nepieciešamību sporta nozaru 
attīstībā, lai atbilstoši iespējām paplašinātu sporta izglītības ieviržu programmu klāstu.  

 Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vārdā daru zinamu Jums savu viedokli, ka iestādes 
darbība kopumā vērtējama pozitīvi ar pastāvošām izaugsmes iespējām nākotnē, radoši un 
profesionāli darbojoties, nebaidoties no mūsdienu izaicinājumiem. 
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