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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola 

centrs Daugavpils” (turpmāk – Futbola centrs Daugavpils), balstoties uz Daugavpils pilsētas domes 

2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.350 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” dibināšanu”, tika dibināta 2016.gada 

1.augustā. Sākot ar 2016.gada 1.oktobri, Futbola centrs Daugavpils no Daugavpils Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas pārņēma profesionālās ievirzes izglītības programmu “Futbols”, izglītības 

programmas kods 20V 813 00, “Futbols”, izglītības programmas kods 30V 813 00, īstenošanu.  

Futbola centrs Daugavpils dibināšanas pamatā bija 2016.gada 16.maijā saņemtā 

rekomendācijas vēstule no Latvijas Futbola federācijas, kurā federācija aicināja apsvērt iespēju 

dibināt Daugavpilī specializēto futbola skolu, kas nākotnē ļautu ievērojami uzlabot sasniegumus 

futbola jomā.  

Futbola centrs Daugavpils pārņēma no Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

izglītības programmu “Futbols” īstenošanu, vienlaikus saglabājot darbā visus futbola trenerus, kas 

turpināja darbu ar izglītojamajiem bez būtiskām pārmaiņām. Vienlaikus ar Daugavpils pilsētas domes 

atbalstu skolai tika nodrošināts nepieciešamais finansējums tās darbības uzsākšanai, kā arī treneru 

atalgojuma nodrošināšanai.  

Futbola centrs Daugavpils iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, Sporta likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja (Daugavpils pilsētas dome) 

izdotie tiesību akti un iestādes nolikums. Iestāde izmanto dibinātāja un tā dibināto izglītības iestāžu 

sporta bāzes bez maksas. Savu darbību iestāde veic dibinātāja padotībā, bet tās pārraudzību veic 

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments.  

Iestādes juridiskā adrese ir Kandavas iela 17a, Daugavpils.  

Iestādei ir izsniegtas akreditācijas lapas līdz 2019.gada 27.maijam sekojošu izglītības 

programmu īstenošanai:  

1) Futbols (kods 20V 813 00 1, licence Nr. P-14701) 

2) Futbols (kods 30V 813 00 1, licence Nr. P-14702). 

Iestādē uz 2017.gada 1.augustu ir 404 audzēkņi, kuri savu sportisko izglītību iegūst 

24 mācību grupās. Ar audzēkņiem strādā 11 kvalificēti pedagogi, bet iestādes administrācijā 

strādā četri cilvēki – direktors, direktora vietnieks, izglītības metodiķis un lietvedības pārzine. 

 

1.1. TRENIŅU NODARBĪBU VIETAS 

Futbola centrs Daugavpils ir Daugavpils pašvaldības dibināta iestāde, tādējādi skolai ir 

tiesības izmantot pašvaldības sporta iestādes bez maksas. Galvenā treniņu nodarbību bāze ir stadions 
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“Celtnieks”, kas pilnībā atbilst Latvijas Futbola federācijas standartiem. Šajā stadionā tiek aizvadītas 

Latvijas futbola Virslīgas, Latvijas 1. līgas, kā arī Latvijas Jaunatnes čempionāta spēles.  

Ziemas periodā galvenā noslogotība ir stadionam “Esplanāde”, kurš ir aprīkots ar mākslīgo 

apgaismojumu, tādēļ to var izmantot arī rudens vēlajos mēnešos, agrā pavasarī, kā arī ziemā. Tā kā 

šis stadions ir savienots ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”, tajā ir pieejamas ģērbtuves, 

teorētisko nodarbību telpas, kā arī iekštelpu sporta zāles.  

Ziemas periodā audzēkņi izmanto arī Daugavpils pilsētas skolu sporta zāles, kuras atbilst 

nepieciešamajām prasībām darbam ziemas periodā.  

Izglītības programmas 
īstenošanas vietas Adrese Aktīvie izmantošanas 

periodi 

Stadions “Celtnieks” Jelgavas iela 7, Daugavpils Marts - novembris 

Stadions “Esplanāde” Stadiona iela 1, Daugavpils 12 mēneši gadā 

Daugavpils Olimpiskais centrs Stadiona iela 1, Daugavpils Oktobris - aprīlis 

Daugavpils 3.vidusskola Raiņa iela 30, Daugavpils Aprīlis - janvāris 

Daugavpils 11.pamatskola Arhitektu iela 10, Daugavpils Septembris - aprīlis 

Daugavpils 16.vidusskola Aveņu iela 40, Daugavpils Visu gadu 

Daugavpils 10.vidusskola Tautas iela 11, Daugavpils Oktobris – marts 

Daugavpils 17.vidusskola Valmieras iela 5, Daugavpils Oktobris - marts 

Valsts Robežsardzes koledža A.Pumpura iela 105b, Daugavpils Oktobris - aprīlis 

 

1.2. MĀCĪBU TRENIŅU GRUPAS, PEDAGOGI UN AUDZĒKŅI 
Futbola centrs Daugavpils 2016.gada 1.oktobrī pārņēma no Daugavpils Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas izglītības programmām “Futbols” 389 audzēkņus 21 mācību treniņu grupā. Kopš 

2017.gada 1.janvāra profesionālās ievirzes izglītību audzēkņi apgūst 24 mācību treniņu grupās un 

kopējais audzēkņu skaits 2017.gada 1.augustā ir sasniedzis 404 cilvēkus.  

 
SSG MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 SMP-

1 
SMP-

2 
SMP-

3 ASM 

Grupu 
skaits 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 

Audzēkņu  
skaits 50 50 36 43 39 39 32 18 21 33 13 30 

Izglītojamo skaits un mācību treniņu grupu skaits uz 2017.gada 1.augustu 
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Mainījies ir arī treneru skaits – 2016.gada 1.oktobrī iestādē strādāja desmit treneri, bet 

2017.gada 1.augustā iestādē pilnvērtīgi strādā 11 treneri. Tiek plānots, ka no 2017.gada 1.septembra 

treneru skaits pieaugs vēl vairāk un skolā darbosies 14 kvalificēti pedagogi. Ņemot vērā to, ka ir 

ieplānots vēl lielāks audzēkņu pieaugums, arī turpmāk iestāde veiks visas nepieciešamās darbības, lai 

piesaistītu pēc iespējas vairāk augsta līmeņa pedagogu. Skola aktīvi strādā pie jauno speciālistu 

piesaistes, par ko liecina tas, ka darbā tiek pieņemti arī esošie studenti, kuri iepriekš absolvējuši 

izglītības iestādi. Notiek aktīvs darbs pie treneru izglītošanas jautājumiem. 2017.gadā trīs treneri 

uzsāka apmācības Latvijas Futbola federācijas organizētajos A-UEFA treneru kursos, 2017.gadā 

viens no treneriem pabeigs apmācības UEFA PRO YOUTH kursos, savukārt 2018.gadā mācības  

C-LFF kursos uzsāks pieci pedagogi. Mainījies arī skolas administrācijas štatu saraksts, jo šobrīd tajā 

strādā četri darbinieki – direktors, direktora vietnieks, lietvedības pārzine, kā arī izglītības metodiķis.  
 

Vārds, uzvārds Vecums Licences līmenis Slodze stundās 

Ivans Maksimčuks 57 B-UEFA 37 

Ēvalds Stankevičs 51 B-UEFA 32 

Andrejs Sipailo 46 A-UEFA* 37 

Dmitrijs Bogdanovs 26 Studē 32 

Vladimirs Žavoronkovs 40 UEFA PRO YOUTH * 28 

Deniss Sarafaņuks 32 C-LFF 20 

Jānis Bovins 24 Studē 37 

Aleksandrs Opekunovs 65 B-UEFA 21 

Jurijs Sokolovs 34 A-UEFA* 37 

Viktors Morozs 37 A-UEFA* 11 

Jevgeņijs Maksimčuks 30 B-UEFA 37 

Vidēji: 40.2 2.63 (B-UEFA līmenis) 29.9 
Treneru vecums, iegūtā trenera licence LFF klasifikatorā un slodze stundās uz 1.augustu 
*šobrīd mācās norādītās licences iegūšanai 
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1.3.  SKOLAS FINANSĒJUMS 
Futbola centrs Daugavpils saņem finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas 

mērķdotācijām treneru atalgojuma nodrošināšanai, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības dotāciju 

savas darbības nodrošināšanai. Ar pašvaldības dotāciju atbalstu tiek nodrošināta skolas 

administrācijas darbība, sporta zāļu un stadionu noma, pakalpojumu apmaksa par sniegtajiem 

transporta pakalpojumiem, kā arī nepieciešamajiem komandējuma izdevumiem un citiem 

izdevumiem. Valsts mērķdotācijas tiek novirzītas treneru atalgojumam, kā arī piemaksām par 

papildus pienākumu veikšanu. Salīdzinājumā ar 2016.gada 1.oktobri ievērojami palielinājies kopējais 

iestādes finansējums. Kopējais iestādes budžets 2016.gadā sastādīja 59 412 EUR, savukārt 2017.gada 

kopējais budžets sasniedza 339 410 EUR, kas ir nepilnas sešas reizes lielāks nekā iepriekšējā gadā. 

Tas, protams, lielā mērā ir saistīts ar to, ka iestādes dibināšanas gadā skola savu darbību veica tikai 

trīs mēnešus, savukārt šajā gadā darbs tiek veikts visa gada garumā.  
 

Gads IZM mērķdotācija Pašvaldības dotācija Kopā: 

2016. 24 318 EUR 35 094 EUR 59 412 EUR 

2017. 149 205 EUR 190 205 EUR 339 410 EUR 

Pieaugums:  + 614% + 542% + 571 % 
 

2. FUTBOLA CENTRS DAUGAVPILS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI  
Futbola centrs Daugavpils darbības pamatā ir skolas nolikums, kas stingri nosaka galvenos 

iestādes mērķus. Viennozīmīgi galvenais iestādes mērķis ir nodrošināt sistematizētu zināšanu un 

prasmju apguvi, veicinot audzēkņu sportisko attīstību līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības 

pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā. Iestādei ir 

jāveido izglītības vide, jāorganizē un jāīsteno izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli 

attīstītas personības attīstību, motivējot to aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apziņu par 

sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un tās veidošanos. 

 Iestādes darbības mērķi un uzdevumi: 

 īstenot normatīvajos aktos noteiktā kartībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības 

pamatzināšanas un prasmes sportā; 

 veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 

audzēkņu izaugsmi; 

 sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam 

pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 
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 nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un 

nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, 

profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 

 veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības 

nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu; 

 nodrošināt izglītojamos ar nepieciešamajiem un konkurētspējīgiem treniņapstākļiem; 

 cieši sadarboties ar izglītojamo vecākiem, konsultēt tos un palīdzēt tiem audzēkņa 

profesionālo iemaņu pilnveidošanā; 

 racionāli un efektīvi izmantot atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus; 

 veidot spēcīgu futbola kolektīvu, uz kura bāzes tiek veidotas Latgales reģiona izlases; 

 sagatavot spēlētājus Latvijas jaunatnes izlasēm un Latvijas nacionālajai izlasei; 

 organizēt futbola pasākumus Daugavpilī; 

 popularizēt futbola pasākumus kā svarīgu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu; 

 nodrošināt izglītojamajiem regulāru un kvalitatīvu veselības pārbaudi un aprūpi; 

 nodrošināt talantīgāko jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas un 

iespēju nokļūt spēcīgos futbola klubos Latvijā un ārzemēs; 

 veicināt pedagogu tālākizglītības iespējas, pilnveidošanos un stažēšanos spēcīgos ārzemju 

klubos un akadēmijās; 

 popularizēt pilsētas un skolas vārdu dažāda mēroga pasākumos Latvijā un ārvalstīs. 
 

3. FUTBOLA CENTRS DAUGAVPILS SNIEGUMS KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 
 

3.1. MĀCĪBU SATURS 

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola 

centrs Daugavpils” realizē divas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas un skolā ir 

izveidota laba materiāli tehniskā bāze šo programmu īstenošanai.  

Skolas pamatnodarbību vieta ir stadions “Celtnieks” (Jelgavas iela 7, Daugavpils), kur 

nodarbības pamatā notiek 30V izglītības programmas audzēkņiem, bet jaunāko grupu audzēkņu 

pamatnodarbību vieta ir SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” (Stadiona iela 1, Daugavpils).  

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši sastādītajam mācību darba plānam, 

apstiprinātajiem mācību treniņu nodarbību grafikiem, kā arī sacensību plāniem. Nodarbībās audzēkņi 

veic vispārējās fiziskās sagatavotības, speciālās sagatavotības, iegūst teorētiskās un praktiskās 

zināšanas, kā arī pilnveido savas taktiskās un tehniskās iemaņas. Mācību plāns ir sastādīts atbilstoši 

profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām. Direktora vietnieks un izglītības metodiķis 
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uzrauga treniņnnodarbību darbu un veic konsultācijas ar treneriem par iespējamajiem uzlabojumiem. 

Treneru uzdevums ir saskaņot ar skolas direktoru un direktora vietnieku jebkādas izmaiņas treniņu 

un sacensību plānos, kā arī iesniegt ikmēneša sacensību un treniņu plānus.  

Kvalitātes novērtējums – labi.  
 

3.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

3.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 

Skolas darbības organizācijas pamatā ir saikne starp skolas administrāciju, treneriem, 

audzēkņiem un viņu vecākiem. Vairākas reizes mēnesī tiek rīkotas pedagoģiskās padomes sēdes, 

kurās treneri izklāsta savus plānus turpmākajam darbam, bet skolas administrācija ziņo par 

būtiskākajiem jaunumiem, izmaiņām un aizrādījumiem. Skolas treneri regulāri paaugstina savu 

kvalifikāciju Latvijas Futbola federācijas, Latvijas Treneru tālākizglītības kursos un citos semināros. 

Mācīšanas kvalitāti regulāri pārbauda direktora vietnieks un izglītības metodiķis, kuri analizē treneru 

paveikto treniņa laikā.  

Visu mācību-treniņu plāni tiek iesniegti saskaņošanai direktoram un direktora vietniekam. 

Treneru uzdevums ir laicīgi informēt par jebkāda veida izmaiņām treniņu plānā. Visi treneri pirms 

katra gada sākuma iesniedz provizorisko gada sacensību plānu, kā arī katru mēnesi iesniedz treniņu 

un sacensību grafikus.  

Darba kvalitātes novērtēšanai tiek veikta skolas žurnālu regulāra pārbaude, kā arī sacensību 

rezultātu uzskaite un analīze. Skolas audzēkņi piedalās ne tikai Latgales, bet arī Latvijas čempionātos, 

kā arī visu grupu audzēkņi piedalās starptautiskos turnīros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, 

Krievijā, Somijā, Polijā un citās valstīs. Labākie skolas audzēkņi tiek iesaistīti Latvijas Jaunatnes 

izlasēs.  

Audzēkņi tiek mācīti izprast treniņu būtību, saprast savas stiprās un vājās puses, pielāgojot 

tās dažāda veida situācijām. Treneru uzdevums ir izskaidrot audzēkņa pieļautās kļūdas, bet nekādā 

gadījumā neizdarīt psiholoģisko spiedienu uz bērniem par to pieļaušanu.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE 

Katra trenera uzdevums pirms katra mācību gada sākuma ir izskaidrot bērniem plānotos gada 

uzdevumus un mērķus. Vienlaikus treneri vada arī vecāku sanāksmes, kurās tiek piesaistīti arī skolas 

administrācijas darbinieki (direktors, direktora vietnieks). Audzēkņiem un viņu vecākiem tiek 

izskaidroti mācību gada uzdevumi, iekšējās kārtības un drošības noteikumi. Izglītojamie savam 

darbam tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo inventāru – bumbām, vārtiem, konusiem, sporta tērpiem 

utml.  
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Skolas uzdevums ir sasniegt augstu sportisko rezultātu. Visu vecuma grupu komandas ir 

starp labākajām Latvijas valsts čempionātos, kā arī iegūst godalgotas vietas starptautiskās sacensībās 

ārpus Latvijas.  

Vasarās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu audzēkņu piedalās sporta nometnēs, kur 

tiek veikts papildus darbs audzēkņu sportiskajai pilnveidošanai.  

Labākie skolas audzēkņi tiek iesaistīti Latvijas Jaunatnes izlasēs. Šobrīd Latvijas U21 izlasē 

ir pieci skolas absolventi, 2017.gadā Latvijas U19 izlasē tika iesaistīti četri skolas audzēkņi, bet seši 

audzēkņi ir Latvijas U17 izlasē. Arī meitenes aktīvi tiek iesaistītas izlases treniņnodarbībās, viena no 

skolas audzēknēm jau ir piesaistīta Latvijas nacionālajai izlasei.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi. 

 

3.2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 

Vērtēšana ir ļoti būtisks aspekts darba kvalitātes uzlabošanai. Pedagoģiskās padomes sēdēs 

piedalās visi skolas treneri un skolas administrācija. Tiek pievērsta milzīga uzmanība treneru darba 

izvērtējumam, kā arī analīzei. Tiek veikta visu treniņu un sacensību uzskaite, katram bērnam ir 

izveidots viņa individuālais profils (gan papīra, gan elektroniskā formātā), kur tiek uzrādīti viņa 

individuālie sasniegumi gan treniņos, gan spēlēs, gan arī kontrolnormatīvu izpildē.  

Pateicoties sadarbībai ar Daugavpils Sporta medicīnas centru, audzēkņiem divas reizes gadā 

tiek veiktas padziļinātas medicīniskās pārbaudes, kuras tiek fiksētas katra bērna portfolio un par 

problēmsituācijām tiek nekavējoties ziņots atbildīgajam trenerim. Medicīniskā aprūpe audzēkņiem 

tiek nodrošināta bezmaksas.   

Skola regulāri seko līdzi tam, lai tiktu izpildīti Ministru kabineta noteiktie rezultativitātes 

kritēriji.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  
 

3.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  
Futbola centrs Daugavpils audzēkņi var lepoties ar panākumiem ne tikai Latvijas, bet arī 

starptautiskā mēroga sacensībās. Pie labākajiem sasniegumiem šajā mācību gadā var pieskaitīt: 
 

Sacensību nosaukums Iegūtā vieta Vecuma grupa 

Latvijas Jaunatnes olimpiāde 1.vieta U16 

Latvijas futbola Virslīga 8.vieta U18 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 5.vieta U18 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 7.vieta U16 
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Sacensību nosaukums Iegūtā vieta Vecuma grupa 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 1.vieta U15 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 2.vieta U14 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 2.vieta U13 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 3.vieta U12 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 7.vieta U11 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 6.vieta U10 

Riga City Cup 1.vieta U10, U11, U12 

Riga Cup 2.vieta U16 

Starptautiskais turnīrs Ventspilī 3.vieta U8 

Starptautiskais turnīrs Igaunijā 3.vieta U12 

LFF Ziemas kauss 1.vieta U15 

LFF Ziemas kauss 2.vieta U14 

LFF Ziemas kauss 1.vieta U16 

Riga Cup 2004 1.vieta U13 

Visaginas Cup meitenes 1.vieta Meitenes 

Starptautiskais turnīrs Polijā 14.vieta U11 

Starptautiskais turnīrs Vitebskā 3.vieta U10 

Zēnu futbola festivāls 3.vieta U10, U11, U12 

Starptautiskais turnīrs Minskā 6.vieta U9 

Starptautiskais turnīrs Kauņā 4.vieta U8 

SKF Meet the World 3.vieta U14 

Starptautiskais turnīrs Helsinkos 2.vieta U11 

Starptautiskais turnīrs Helsinkos 2.vieta U10 

Bespalova piemiņas turnīrs Ventspilī 2.vieta U15 

Starptautiskais turnīrs Baltkrievijā 1.vieta U10 

Starptautiskais turnīrs Tallinā 1.vieta U12 
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Katru gadu martā un aprīlī skola sadarbībā ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils” rīko 

starptautisko futbola turnīru “Daugavpils Cup”, kurā piedalās vairāk nekā 100 komandas no Latvijas, 

Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Skolas audzēkņi ir starp šī starptautiskā turnīra 

laureātiem un vairākās vecuma grupās ieņem pirmās vietas. 

Viens no lielākajiem kvalitātes rādītājiem ir audzēkņu skaits Latvijas Jaunatnes izlasēs. 

2017.gadā Latvijas Jaunatnes izlasēm un nacionālajai izlasei tika piesaistīts  sekojošs skolas audzēkņu 

skaits: 
 

Latvijas izlase Spēlētāju skaits Izsauktie spēlētāji 

Latvijas nacionālā sieviešu 
izlase 1 S.Ņesterova 

Latvijas U19 vīriešu izlase 6 K.Kokins, E.Borisovs, R.Žaldovskis, 
D.Litvinskis, R.Skrebels, A.Snarskis 

Latvijas U18 vīriešu izlase 3 D.Sibirjanovs, D.Žadanovs, K.Kokins 

Latvijas U17 vīriešu izlase 6 I.Dubodelovs, R.Magrins, E.Dašķevičs, 
L.Truskovskis, K.Iļjins, O.Gurevičs 

Latvijas U17 meiteņu izlase 4 D.Skribina, L.Reute, N.Červinska, 
S.Ņesterova 

Latvijas U16 puišu izlase 4 V.Timofejevs, A.Kudeļkins, S.Petriks, 
R.Stumbiņš 

Kopā: 24 audzēkņi 

 

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

3.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
3.4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS UN SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS 

Skolā strādā tikai augsti kvalificēti pedagogi, kuru uzdevums ir sniegt visa veida 

nepieciešamo psiholoģisko atbalstu. Treneriem ir dots uzdevums izskaidrot nepieciešamos 

uzdevumus, uzsverot arī iespējamās kļūdas, taču nekādā veidā psiholoģiski nenoniecināt audzēkni, 

bet tieši otrādi stimulēt labot šīs kļūdas. Visi uzdevumi ir jāizskaidro skaidri un jāparāda ar savu 

piemēru. Ir aizliegts jebkādā veidā psiholoģiski negatīvi ietekmēt bērnus.  

Kvalitātes novērtējums – labi.  

 

3.4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA 

Skola savā darbībā balstās uz izstrādātajiem iekšējās kārtības noteikumiem, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Darba aizsardzības speciālists iepazīstina visus trenerus ar 

darba aizsardzības noteikumiem, tajā skaitā arī par to, kā ir jāizturas audzēkņiem mācību-
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treniņprocesa laikā. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar visiem noteikumiem, par ko parakstās mācību 

žurnālā. Visās izmantojamajās sporta bāzēs ir izstrādāti iekšējās kārtības, ugunsdrošības un drošības 

noteikumi, kā arī vizuāli norādītas darbības, kuras jāveic nelaimes gadījumos. Visās sporta treniņu 

nodarbību vietās ir pieejamas pirmās palīdzības aptieciņas vai ārsts/feldšers.  

Futbola centrs Daugavpils kā Daugavpils pašvaldības dibināta iestāde bezmaksas izmanto 

Daugavpils Sporta medicīnas centra pakalpojumus, tādējādi visiem audzēkņiem tiek veikta regulāra 

un padziļināta veselības pārbaude un katra audzēkņa veselības stāvoklis tiek fiksēts viņa personas 

kartītē. Visa šī informācija tiek nodota skolas administrācijai.  

Visās sporta sacensībās iestādes audzēkņiem tiek nodrošināta medicīniskā uzraudzība, kā arī 

nepieciešamības gadījumā tiek sniegta nepieciešamā palīdzība.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 

Skolā notiek aktīvs darbs pie veselīga dzīvesveida veicināšanas un sporta popularizēšanas. 

Audzēkņi aktīvi iesaistās ne tikai mācību-treniņu procesā, bet arī dažādos publiskos pasākumos kā 

pilsētas svētku gājiens, “Futbola diena”, sezonas noslēguma vakaros, kā arī iesaistās futbola 

pasākumu organizēšanā. Treneri regulāri veic pārrunas ar bērniem par to, kā ir jāuzvedas noteiktās 

dzīves situācijās. Audzēkņi tiek mācīti cienīt gan savus komandas biedrus, gan arī pretiniekus. 

Audzēkņiem tiek uzsvērts, ka katrs no viņiem ir personība un sportisko sasniegumu pamatā ir 

ieguldītais darbs. Ar skolas starpniecību audzēkņi tiek iesaistīti daudzos publiskos pasākumos, kas 

nav tieši saistīti ar futbolu, tādā veidā audzēkņiem socializējoties. Dalība dažādos turnīros un 

sacensībās Latvijā un ārpus tās ļauj izprast arī citu valstu kultūru un iepazīt dažādu tautību cilvēkus. 

Kvalitātes vērtējums – labi.  

 

3.4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ 

Futbola centrs Daugavpils audzēkņiem sadarbībā ar Daugavpils Universitāti tiek piedāvātas 

lieliskas iespējas tālākai izglītības un karjeras attīstībai jau pēc skolas absolvēšanas. Skolas 

absolventiem un esošajiem vecāko grupu audzēkņiem ir iespēja studēt Daugavpils Universitātē 

bezmaksas, iegūstot sporta skolotāju un sociālo zinību skolotāja izglītību. Daudzi skolas absolventi 

savu darbu turpinājuši tieši Futbola centrā Daugavpils, kļūstot par futbola treneriem. Skolas audzēkņi 

ar skolas vadības atbalstu tiek piesaistīti arī sacensību organizācijā, kur iegūst pieredzi tādās nozarēs 

kā sacensību organizācija un plānošana, kā arī sacensību tiesāšana. Vairāki skolas absolventi kļuvuši 

arī par futbola tiesnešiem. Piesaistot bērnus no pilsētām ārpus Daugavpils, audzēkņiem tiek piedāvāta 

iespēja mācīties Daugavpils vispārizglītojošajās vai profesionālās ievirzes skolās, kur viņi var iegūt 

sev vēlamo izglītību. Futbola centrs Daugavpils, labprāt, sadarbojas ar Daugavpils bērnudārziem, uz 
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kurieni tiek sūtīti skolas labākie audzēkņi, lai ar savu piemēru piesaistītu sportam arī vēl pavisam 

mazos bērnus. Futbola centrs Daugavpils ir vieta, kur Daugavpils Universitātes studentiem tiek 

piedāvāta prakses vieta.  

Kvalitātes novērtējums – labi. 

 

3.4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

Izglītojamo dalība sporta sacensībās tiek uzskatīta par galveno prioritāti. Futbola skola 

atbalsta treneru darbu ar talantīgākajiem skolas audzēkņiem, no kuriem tiek veidotas īpašas talantu 

grupas, kuras darbojas pēc īpaši izstrādātiem normatīviem un darba uzdevumiem. Darbā ar 

talantīgākajiem audzēkņiem iesaistās visi skolas labākie pedagogi, sniedzot savu padomu turpmākajā 

profesionālajā attīstībā. Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju labākie audzēkņi tiek iesaistīti 

reģionālajās talantu skatēs, bet vēlāk tiek iesaistīti arī Latvijas jaunatnes un nacionālajās izlasēs. 

Labākie skolas treneri strādā arī Latvijas jaunatnes izlasēs. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izskatīti 

jautājumi par talantīgu audzēkņu piesaisti no tālākiem reģioniem, lai tādā veidā sekmētu kopējo 

grupas un audzēkņu attīstību, jo tikai darbā ar labiem partneriem progresēt var visa grupa. Mācību 

treniņu grupas tiek komplektētas tā, ka labākie no audzēkņiem trenējas kopā ar labākajiem un grupās 

audzēkņu meistarības līmenis būtu pēc iespējas līdzvērtīgāks.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 

Šobrīd skolā nav grupu, kurās iesaistītos cilvēki ar īpašām vajadzībām, taču tiek īpaši 

strādāts ar tiem bērniem, kuri nāk no nelabvēlīgām ģimenēm. Treneri cenšas ar šādiem audzēkņiem 

runāt un darboties pēc iespējas vairāk, tajā skaitā nodrošināt dažāda veida finansiāla rakstura atlaides.  

 

3.4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI 

Pirms uzņemšanas skolā vecāki tiek detalizēti iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, kuri būs noteikti jāievēro gan bērniem, gan arī vecākiem. Katrs grupas atbildīgais 

treneris rīko vecāku sapulces vismaz reizi mēnesī, kurās iepazīstina audzēkņu vecākus ar tuvākajiem 

plāniem, kā arī treniņu un sporta sacensību grafiku. Nepieciešamības gadījumā šajās sanāksmēs tiek 

pieaicināts arī skolas direktors vai direktora vietnieks. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota arī kluba 

mājaslapa, kur tiek publicēts aktuālais treniņu grafiks tekošajam un nākamajam mēnesim. Kluba 

mājaslapā tiek norādīti arī nepieciešamie kontakttālruņi, kā arī tiek publicēta aktuālā informācija par 

skolas jaunumiem un sasniegumiem. Katram skolas audzēknim kluba mājaslapā ir izveidots arī savs 

individuālais portfolio. Skolas pašpārvaldē ir iekļauti vecāku izraudzītie pārstāvji, kuri iesaistās 

skolas nākotnes plānu izstrādē. Vecāki tiek iesaistīti arī sportisko pasākumu organizēšanā, no kuriem 
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lielākais pasākums ir sezonas noslēguma vakars, kurā piedalās visi skolas audzēkņi un vecāki, kuri 

piedalās arī dažādos konkursos. Par tradīciju ir kļuvuši arī Futbola dienas pasākumi, kurā viens no 

galvenajiem notikumiem ir vecāku futbola turnīrs. Vecāki tiek aicināti doties arī uz sporta 

sacensībām, taču sporta sacensību laikā viņiem ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumi.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 
3.5.1. MIKROKLIMATS 

Skolas darbā tiek veikts aktīvs darbs pie labvēlīgas vides radīšanas. Skolas administrācijā ir 

izveidota laba saikne starp administratīvajiem darbiniekiem un pedagogiem. Pedagogi jebkurā laikā 

iegūst nepieciešamo palīdzību vai konsultācijas. Tie paši uzdevumi tiek doti arī pašiem pedagogiem, 

kuriem jāsniedz jebkāda veida palīdzība audzēkņiem vai vecākiem. Problēmsituācijās ir jālūdz skolas 

direktora vai direktora vietnieka palīdzība vai konsultācija. Visi svarīgākie lēmumi par skolas darba 

organizāciju, mācību-treniņu saraktiem, sacensību plāniem tiek pieņemti kolektīvi. Treneri veic 

izglītojošo darbu ar audzēkņiem, runājot par pašdisciplīnas, ētikas, cieņas normu nepieciešamību gan 

treniņos, gan sadzīvē. Regulāri tiek atjaunotas audzēkņu zināšanas par iekšējās kārtības noteikumiem, 

ko audzēkņi apstiprina ar saviem parakstiem. Treneru uzdevums ir ieviest audzēkņos mīlestību, 

pašlepnumu par savu skolu. Skolā valda vienlīdzības princips un audzēkņi netiek šķiroti pēc reliģiskās 

vai etniskās piederības. Ar dažādu kopēju pasākumu starpniecību skolā tiek veicinātas draudzīgas un 

labsirdīgas attiecības. Treneru un audzēkņu panākumi tiek atspoguļoti skolas mājaslapā, pie tam visi 

skolas audzēkņi sezonas noslēguma pasākumā saņem vērtīgas un noderīgas dāvanas no skolas 

vadības. Visi treneri tiek nodrošināti ar nepieciešamo inventāru darbam, kā arī papildus 

nepieciešamajām lietām.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA 

Futbola centrs Daugavpils telpas, kā arī visas sporta bāzes atbilst visām sanitārajam, drošības 

un higiēnas normām. Visās sporta bāzēs ir pieejamas labas un tīras ģērbtuves ar dušām, kvalitatīvi 

sporta laukumi. Sporta bāzes ir drošas bērnu treniņu-nodarbībām. Ar lielākām problēmām nākas 

saskarties ziemas periodā, jo pieejamās sporta zāles vispārizglītojošajās skolās ne vienmēr ir 

pietiekami lielas kvalitatīvam darbam. Sporta zāles un telpas tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas. 

Kvalitātes novērtējums – labi.  
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3.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 
3.6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

Futbola centrs Daugavpils audzēkņi tiek nodrošināti ar augstas kvalitātes sporta inventāru 

treniņu nodarbībās un sacensībās. Katru gadu skola iegādājas jaunu inventāru, piemēram, bumbas, 

vārtsargu cimdus, konusus, vārtus, futbola apmetņus, ķīniešu cepurītes, spēļu kreklus, spēļu un 

treniņu formas utml. Pateicoties sadarbības līgumam ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils”, skolas 

audzēkņi tiek nodrošināti ar formas tērpiem no tehniskā atbalstītāja “Adidas”, tādā veidā visi jaunie 

futbolisti tiek pie iespējas trenēties visaugstākās kvalitātes formas tērpos.  

Visās sporta bāzēs ir pieejami augstas kvalitātes treniņu apstākļi, kā arī pietiekams iekārtu 

un inventāra nodrošinājums treneru vajadzībām. Skolai ir pieejamas sapulču, teorētisko nodarbību un 

konferenču telpas. Treneri tiek nodrošināti ar visām nepieciešamajām kancelejas precēm, uzskaites 

žurnāliem un treneru piezīmju blociņiem.  

Ik gadu treniņu vajadzībām tiek iegādātas vismaz 300 jaunas bumbas, vismaz 1000 sporta 

tērpu vienības, vismaz 50 vārtsargu cimdu pāri, vismaz 200 futbola apmetņi, vismaz 200 konusi un 

cits nepieciešamais inventārs.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  
 

3.6.2. PERSONĀLRESURSI 

Treneri regulāri apmeklē Latvijas Futbola federācijas organizētos kursus un katru gadu 

paaugstina savu kvalifikāciju. Papildus treneri piedalās arī citos seminārus, kurus organizē 

Daugavpils Universitāte, Treneru tālākizglītības centrs un citas sporta organizācijas. Ņemot vērā to, 

ka skolā tiek piesaistīti gados jauni treneri, daudzi no viņiem joprojām studē pedagoģiskās izglītības 

iegūšanai. Lai paaugstinātu sportisko rezultātu, ar katru vecuma grupu strādā vairāki pedagogi, tādā 

veidā cenšoties pievērst maksimālu uzmanību katram audzēknim.  

Kvalitātes novērtējums – labi.  

 

3.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

3.7.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS 
 PLĀNOŠANA 

 
Futbola centrs Daugavpils administrācija un treneri pievērš lielu uzmanību izvirzīto mērķu 

izpildīšanai. Pateicoties Daugavpils pilsētas domes atbalstam, skolai ir iespēja plānot savus 

pasākumus, treniņus un sacensības ilgtermiņā. Regulārās skolas pedagoģiskās padomes sēdes ļauj 

kontrolēt notikumus un risināt jebkādus problēmjautājumus ļoti īsā laikā. Skolas vadība analizē 

mācību-treniņu nodarbību kvalitāti, metodisko darbu, sportiskos rezultātus, kā arī skolas 
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materiāltehnisko nodrošinājumu. Katru gadu tiek gatavots skolas mācību darba plāns nākamajam 

gadam, kā arī analizēti aizvadītā gada rezultāti. Skolas pilnveides process notiek nepārtraukti un 

skolas attīstības jautājumu risināšanā iesaistās ne tikai vadība, bet arī treneri, audzēkņi un to vecāki. 

Sadarbībā ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils”, skola ir izstrādājusi kopēju ilgtermiņa attīstības 

programmu turpmākajiem gadiem. Šobrīd viena no galvenajām prioritātēm ir jaunu futbola objektu 

būvniecība, kas tiek risināta kopā ar Daugavpils pilsētas domi un Latvijas Futbola federāciju.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.7.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

Skolā ir izveidota stingra darba organizācijas struktūra, kurā ir noteiktas atbildības sfēras 

katram no darbiniekiem. Darbinieki strādā, balstoties uz saviem amatu aprakstiem. Skolā ir noteikts 

vecākais treneris, kā arī treneri, kuri ir atbildīgi par komunikāciju ar audzēkņu vecākiem. Skolas 

vadība nodrošina regulāru un savlaicīgu informācijas apmaiņu starp administrāciju un treneriem. 

Lietvedības pārzine veic personāla lietu uzskaiti, bet direktora vietnieks regulāri pārbauda treneru 

darba žurnālus, analizē treniņnodarbības un sacensību rezultātus. Vismaz reizi divās nedēļās norisinās 

pedagoģiskās padomes sēdes, bet nepieciešamības gadījumā tās notiek arī biežāk. Aktuālā 

informācija par skolas panākumiem, jaunumiem, kā arī skolas mācību-treniņu plāns tiek ievietots 

skolas oficiālajā interneta mājaslapā. Skolā ir apstiprināti direktora un direktora vietnieka 

pieņemšanas laiki, bet komunikācija ar treneriem notiek nemitīgi arī ārpus pieņemšanas laika.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  

 

3.7.3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

Ņemot vērā, ka Futbola centrs Daugavpils ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta 

iestāde, skolai ir ļoti laba komunikācija ar citām pašvaldības iestādēm. Skolas darbu koordinē 

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments. Neskaidrību gadījumā skola var 

paļauties uz Sporta un jaunatnes departamenta atbalstu. Izveidojušās ļoti labas attiecības ar 

Daugavpils vispārizglītojošajām skolām, kur notiek daļa no skolas nodarbībām ziemas periodā. 

Skolas audzēkņi un treneri piedalās dažādos šo skolu pasākumos, lai tādā veidā piesaistītu savām 

nodarbībām šo skolu audzēkņus. Izglītības satura jautājumos skola sadarbojas ar Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Latvijas Futbola federāciju. Skolas direktors regulāri piedalās 

Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padomes sēdēs, kur tiek izklāstīti un iztirzāti aktuālie 

jaunumi, problēmas un uzlabojumi skolu darbā.  

Papildus skola cieši sadarbojas ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils”, ar ko ir noslēgts 

sadarbības līgums par kopēju darbu futbola attīstības jautājumos. Tādā veidā labākie skolas audzēkņi 

iegūst iespēju spēlēt Latvijas futbola Virslīgā, kā arī Latvijas 1.līgas čempionātā. Ciešā sadarbība ar 
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Daugavpils Universitāti dod iespēju skolas vecāko grupu audzēkņiem un absolventiem studēt budžeta 

grupās, kur jaunajiem speciālistiem ir iespēja iegūt pedagoģisko izglītību. Sacensību organizācijas 

jautājumos skola sadarbojas arī ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”, kas ir pašvaldības sporta 

objektu apsaimniekotājs.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi. 

 
4. CITI SASNIEGUMI 

(IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI SVARĪGAIS UN SPECIFISKAIS) 
 

Skolas audzēkņiem katru gadu tiek dota iespēja piedalīties ne tikai Latvijas, bet arī 

starptautiskā mēroga sacensībās Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Somijā, Polijā, Zviedrijā un 

citās valstīs. Labākie futbolisti tiek regulāri piesaistīti Latvijas jaunatnes un nacionālajām izlasēm, 

pie tam katrā vecuma grupas izlasē ir vismaz divi Daugavpils skolas pārstāvji. Noslēgtais sadarbības 

līgums ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils” nodrošina mūsu skolas un biedrības apvienotajai 

komandai Latvijas Futbola federācijas akadēmijas statusu, kā arī ļauj labākajiem spēlētājiem 

sportisko progresu veicināt Latvijas futbola Virslīgā un Latvijas 1.līgas čempionātos. Sadarbības 

līgums garantē bērniem visaugstākās kvalitātes sporta ekipējumu un papildus specializēto treniņu 

organizēšanu.  

Skola sadarbībā ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils” organizē starptautisko futbola 

turnīru “Daugavpils Cup”, kurā piedalās vairāk nekā 100 komandas no sešām valstīm. Svarīgi, ka 

šajā turnīrā bērni tiek pie iespējas spēlēt savās mājās pret spēcīgām pretiniecēm no dažādām Eiropas 

valstīm.  

Ciešā sadarbība ar Latvijas Futbola federāciju ar biedrības “Futbola centrs Daugavpils” 

starpniecību ļauj piesaistīt papildus finansējumu skolas attīstībai un futbolistu progresam. 2016.gadā 

Latvijas Futbola federācijas noslēguma vakarā par labāko jaunatnes futbola treneri tika nosaukts 

Ivans Maksimčuks, kurš ir viens no vadošajiem iestādes speciālistiem.  

Katra gada noslēgumā notiek svinīgais sezonas noslēguma vakars, kurā piedalās visi skolas 

audzēkņi, treneri, administrācija un vecāki. Kopumā šajā pasākumā piedalās ap 1000 cilvēkiem un 

padara šo pasākumu par vienu no lielākajiem sporta notikumiem visā pilsētā.  

Kvalitātes novērtējums – ļoti labi.  
 

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
(BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMA IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

 
Skolā ir izveidojies ļoti labs un augstu novērtēts treneru kolektīvs, tomēr nepieciešams vēl 

vairāk palielināt pedagogu skaitu, lai katrs bērnu treniņu laikā saņemtu pienācīgu uzmanību un varētu 

maksimāli izmantot treniņam atvēlēto laiku savai pilnveidošanai.  
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Jāturpina sadarbība ar Latvijas Futbola federāciju futbola normatīvu pilnveidē, kā arī 

treniņprocesa un sacensību organizācijas pilnveidē.  

Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju un Daugavpils pilsētas domi jācenšas atjaunot 

futbola sporta bāzes Daugavpilī, lai audzēkņiem tiktu sniegtas iespējas trenēties vislabākajos 

iespējamajos apstākļos un laukumos.  

Jāturpina treneru apmācība, norīkojot speciālistus uz Latvijas Futbola federācijas treneru 

kategorijas paaugstināšanas kursiem.  

Ja izdotos uzlabot futbola infrastruktūru, vajadzētu popularizēt futbola turnīra “Daugavpils 

Cup” norisi tādā veidā, lai pēc iespējas vairāk varētu piesaistīt spēcīgas, augsta līmeņa ārvalstu 

komandas šim turnīram, līdz ar to skolas audzēkņiem būtu labākas iespējas individuālajam 

progresam.  

Jāmotivē audzēkņus augstākās sporta meistarības formas sasniegšanai, kas ļautu viņiem 

nākotnē spēlēt Latvijas futbola Virslīgā, kā arī Latvijas jaunatnes un nacionālajās izlasēs.  

Jācenšas veicināt izglītojamo vēlmi turpināt savu izglītošanos sporta jomā, piesaistot viņus 

nodarbībām sporta pedagoģijā. Nākotnē tas dotu iespēju bijušos absolventus piesaistīt darbam skolā 

jau treneru arodā.  

Turpināt attīstīt un pilnveidot izglītojamo personu kartotēku, paplašinot iekļauto informāciju 

par katru no viņiem gan papīra, gan elektroniskā formātā. Jāpalielina materiālu daudzums detalizētai 

katra audzēkņa analīzei.  

Ievērot Daugavpils pilsētas futbola attīstības programmas koncepciju, kas paredz audzēkņu 

un grupu skaita palielinājumu, finansējuma palielināšanu dalībai starptautiska līmeņa sacensībās, kā 

arī kopējo futbola popularitātes pieaugumu Daugavpilī.  
 

Izglītības iestādes direktors  __________________  N.Mackevičs 

Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

      

(datums)     

Z. v. 


