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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Kamaniņu sports 20 V813001 Sigulda, Šveices 

iela 13 

P-10407 24.10.2014 79 108 

Kamaniņu sports 30 V813001 Sigulda, Šveices 

iela 13 

P-10408 24.10.2014 3 3 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši 

vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa – 2021./2022.m.g. neviens BJKSS izglītojamais nav 

pārtraucis mācības dzīvesvietas maiņas dēļ. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi – šādu iemeslu nav uzrādījis neviens 

izglītojamais. 

1.2.3. cits iemesls – 9 izglītojamie atskaitīti no BJKSS par nodarbību kavējumu vai 

nespēju izpildīt kontrolnormatīvus. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

0.3 Ārēju apstākļu dēļ, bija 

juridiskas neskaidrības par 1 

trenera nodarbināšanu, līdz 

ar to, izveidojās nepilnas 

slodzes vakance, kas ilga 

vairāk nekā 1 mēnesi. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

0 TSV BJKSS nav atbalsta 

personāls, bet 

nepieciešamības gadījumā 

pieejams MSĢ atbalsta 

personāls. 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Latvijas Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola ir 

vienīgā šāda profila mācību iestāde Latvijas Republikā, kas jau no 1995. gada veic 

jauno talantu atlasi un tālāku sagatavošanu vienā no Latvijā prioritārajiem ziemas 

sporta veidiem – kamaniņu sportā.  

2.2.Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, 

garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās 

procesā. 

2.3.Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā, audzinošā un metodiskā darbība. 

2.4.Skolas uzdevumi: 

• Gatavot rezerves MSĢ Kamaniņu sporta nodaļai un Latvijas junioru izlasei, kopumā 

veidojot valsts kamaniņu sporta attīstības piramīdas pamatu; 

• Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, 

veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, 

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

laika un atpūtas organizēšanai; 

• Nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu 

process, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītība); 

• Radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības 

pilnveidošanas iespējām attiecīgajās programmās un motivēt profesionālās izglītības 

iegūšanai sportā; 

• Padziļināt audzēkņu zināšanas sporta teorijā, pilnveidot audzēkņu prasmes un 

iemaņas; 

• Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

• Organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām; 

• Popularizēt kamaniņu sportu, kā vienu no aktīva un atraktīva dzīvesveida formām; 

• Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

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

diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.  

2.5. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti- jāturpina izveidotais 

pēctecības modelis: BJKSS-MSĢ-Nacionālā kamaniņu sporta izlase. 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1  

Atlasīt spējīgākos, 

talantīgākos bērnus 

un augstvērtīgi 

a) Sagatavot izglītojamos MSĢ 

kamaniņu sporta nodaļai 

Iestājpārbaudījumu 

konkursā piedalījās 17 

BJKSS izglītojamie, 

un konkursa kārtībā 



sagatavot viņus, lai 

varētu turpināt 

izglītību MSĢ un 

pretendēt uz vietu 

Latvijas Kamaniņu 

sporta izlasē. 

uzņemti13 BJKSS 

izglītojamie kas ir 

teicams sasniegums. 

 b) Nodrošināt visu vecuma grupu 

pēctecību un pilnu komplektāciju.  

 

2021.gada 1. 

septembri BJKSS 

uzsāka ar 10 grupām 

un 92 audzēkņiem, 5 

treneriem- 

I.Amantova, 

A.Orlova, A.Rajecka, 

R.K.Rozītis, 

V.Zozuļa., Sezonu 

BJKSS noslēdz ar 11 

nokomplektētām 

grupām, 111 

audzēkņiem un 6 

treneriem: Kaspars 

Konrāds (uz laiku), 

Vera Zozuļa, Anna 

Orlova, Riks Kristens 

Rozītis, Anita Rajecka 

un Justīne 

Maskale.Covid 19 

ierobežojumi, šajā 

sezonā BJKSS darbu 

ietekmēja smagāk 

nekā iepriekšējā gadā- 

daudzi bērni slimoja 

vai periodiski atradās 

karantīnā, līdz ar to 

treniņus apmeklēja 

neregulāri. Arī treneri 

slimoja, ilgstoša 

darbanespēja 

V.Zozuļai. Braucieni 

trasē tika veikti 

ievērojami mazāk 

nekā iepriekšējā 

sezonā- tikai 2374 

(4346- 2020./2021.) 

Pozitīvi- 1)

 ievērojami 

palielinājās vecāku un 



bērnu interese par 

iespējām trenēties 

kamaniņu sportā, jauni 

perspektīvi audzēkņi 

2) Iespēja beidzot 

startēt sacensībās 

Kopumā mērķis 

sasniegts, ko apliecina 

arī IKVD akreditācijas 

komisijas ziņojums- 

profesionālās ievirzes 

programma “ 

Kamaniņu sports” 

TSV struktūrvienībā 

BJKSS tiek veikts ļoti 

labi. 

Nr.2  

Sadarbībā ar LKSF, 

turpināt darbu pie 

kamaniņu sporta 

treneru un tiesnešu 

sagatavošanas un 

tālākizglītbas. 

a) 2021./2022. gada no 3 

piesaistītajiem jaunajiem 

treneriem, 2 ļoti veiksmīgi turpina 

darbu, un viņu izglītojamie jau ir 

uzrādījuši labus sasniegumus. 

Jaunie treneri darbu 

pamet, jo slodze, 

atbildība un 

personiskais 

ieguldījums nav 

proporcionāls 

atalgojumam. 

 b) treneri turpina tālākizglītību 

dažādos pilnveides kursos, kā arī 

1 treneris ir uzsācis studijas LSPA 

bakalaura programmā. 

Turpinās veiksmīga 

sadarbība ar LKSF par 

jauno treneru piesaisti 

un papildus 

motivāciju. 

 

2.6.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1  

Jaunu lokālo 

treniņgrupu izveide 

Rīgā, Siguldā un to 

apkārtnēs 

a) Atjaunot interesi par 

kamaniņu sportu Rīgā un 

Siguldā, kur vēsturiski ir 

bijuši spēcīgi kamaniņu 

sporta treniņcentri 

Piesaistot jaunu treneri 

Siguldā- ievērojami 

palielinājies 

izglītojamo skaits un 

to uzrādītie 

sasniegumi. Attiecībā 

uz Siguldu- uzdevums 

izpildīts. 



 b) izveidotas 3 jaunas 

treniņgrupas- 1 Rīgā, 2 Siguldā. 

Neprognozējamība un 

ierobežojumi visas 

sezonas garumā, 

saistībā ar Covid19, 

neļāva maksimāli 

attīstīt grupu Rīgā, 

izpildīts daļēji. 

Nr.2 

Moderns, 

konkurētspējīgs 

kamaniņu sporta 

inventārs - Katram 

BJKSS izglītojamam 

ir piemērota (svars, 

augums), 

sacensībām 

piemērota sporta 

kamana un 

individuālais 

drošības ekpējums 

a) Katru sezonu, iegādāties 

vismaz 3 jaunas kamanas, 

talantīgākajiem izglītojamiem, 

nodrošināt individuāli izgatavotas 

kamanas. Sadarbībā ar LKSF un 

RTU, veikt zinātniskos 

eksperimentus arī ar jauniešu 

kamanām. 

Kamaniņu sports ir 

tehniskais sporta 

veids, kur ļoti liela 

nozīme ir inventāra 

kvalitātei un drošībai. 

Lai piedalītos 

starptautiska līmeņa 

sacensībās visam 

inventāram ir jāatbilst 

augstākajām prasībām. 

Budžeta ietvaros, arī 

ar LKSF atbalstu, 

mērķis sasniegts 

daļēji. 

 b) Universālu, mazo iesācēju 

kamanu sakomplektēšana no 

esošo kamanu detaļām, no veco, 

nolietoto kamanu bāzes, veidot 

rezerves daļu uzkrājumu 

nākamajai sezonai 

Budžeta un 

cilvēkresursu ietvaros, 

uzdevums izpildīts. 

 

 

 

3. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

3.1 Izglītības programmas “ Kamaniņu sports” īstenošanai noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas 

domi, Ropažu un Siguldas novadu pašvaldībām. 

 

4. Citi sasniegumi 

 

4.1. Sezonu BJKSS noslēdza ar dalību LKSF rīkotajās sacensībās- Prezidenta Kauss starta 

rāvienos, Latvijas Kauss un Latvijas Jaunatnes Meistarsacīkstes. Neskatoties uz, brīžiem ne 

pārāk pilnvērtīgo treniņdarbu, BJKSS audzēkņi spēja uzrādīt labus un konkurētspējīgus 

rezultātus savās vecuma grupās. Rezultāti pieejami: https://kamanas.lv/lv/results 

  
 

https://kamanas.lv/lv/results

