
Sēlijas Sporta skola 
Par mums 

Viesītes novada pašvaldības iestāde Viesītes Sporta skola savu statusu ieguva 2007. gada 17. 
decembrī, kad tika reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Viesītes Sporta skola savu 
darbību uzsāka 2008. gada 1. aprīlī. 2016. gada 23. maijā Viesītes Sporta skolai tiek mainīts 
nosaukums – Sēlijas Sporta skola. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība - Nr. 4571902684, 
izdota 2016.gada 23.maijā. 

 
Pēdējā Sporta skolas akreditācija norisinājās no 2022.gada 28. marta līdz 7. aprīlim. Tika 
akreditētas piecas izglītības programmas trīs sporta veidos: 
           • Volejbols 20V 813 00 1  
           • Vieglatlētika, 20V 813 00 1 
           • Vieglatlētika, 30V 813 00 1  
           • Futbols, 20V 813 00 1  
           • Futbols, 30V813001. 
 
  Minēto programmu  akreditācijas derīguma termiņš ir 05.05.2028. 

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

Skola laika gaitā ir paplašinājusies un līdz teritoriālajai reformai veica licencētu profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu piecas pašvaldībās – Viesītes novadā, 
Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jēkabpils novadā, Salas novadā. 

Pēc teritoriālās reformas – Aizkraukles un Jēkabpils novados. 
Sporta skola tiek finansēta no pašvaldības budžeta un no valsts mērķdotācijas. Skolai iedalītie 
finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Jēkabpils novada apstiprinātajam budžetam, saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām un līgumu ar LR IZM. 
Sporta skola ir biedrs Latvijas Vieglatlētikas savienībā, Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas 
Futbola federācijā, kā arī ir biedrs Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē. Sporta 
skola sadarbojas arī ar citām institūcijām un citām izglītības iestādēm, sabiedriskām 
organizācijām. 

Izglītības iestādē strādā direktors, direktora vietniece un divi tehniskie darbinieki – lietvede 
un apkopēja/dežurante. 

2021./2022. mācību gadā Sēlijas Sporta skolā profesionālās ievirzes izglītības 
programmas īsteno 15 treneri. 

Par profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu 20V 813001 vai 30V 813001 
apgūšanu, mācību gada beigās izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas apguvi. 


