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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas adrese  

(ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Futbols 20V813001 Pilskalna iela 26, 

Bauska, LV 3901 

Uzvaras iela 10A, 

Bauska, LV 3901 

P_2148 23.02.2020. 86 86 

Futbols 30V813001 Pilskalna iela 26, 

Bauska, LV 3901 

Uzvaras iela 10A, 

Bauska, LV 3901 

P_2162 23.02.2020. 12 11 

Basketbols 20V813001 Pilskalna iela 26, 

Bauska, LV 3901 

Dārza iela 9, 

Bauska, LV 3901 

P_2154 23.02.2020. 99 97 

Basketbols 30V813001 Pilskalna iela 26, 

Bauska, LV 3901 

Dārza iela 9, 

Bauska, LV 3901 

P_2157 23.02.2020. 21 20 

Volejbols 20V813001 Dārza iela 9, 

Bauska, LV 3901 

P_2149 23.02.2020. 53 50 

Florbols 20V813001 Uzvaras iela 10A, 

Bauska, LV 3901 

P_2152 23.02.2020. 68 68 

Florbols 30V813001 Uzvaras iela 10A, 

Bauska, LV 3901 

P_2159 23.02.2020. 42 40 

Dambrete 20V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

P_2150 23.02.2020. 78 78 

Dambrete 30V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

P_2158 23.02.2020. 6 6 
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Galda teniss 20V 813001 Dārza iela 9, 

Bauska, LV 3901 

Pilskalna iela 26, 

Bauska, LV-3901 

P_2156 23.02.2020. 48 45 

Galda teniss 30V 813001 Dārza iela 9, 

Bauska, LV 3901 

P_2161 23.02.2020. 0 0 

Brīvā cīņa 20V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

P_2153 23.02.2020. 47 45 

Brīvā cīņa 30V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

P_2163 23.02.2020. 15 15 

Vieglatlētika 20V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

“Virsaiši”, Code, Codes 

pagasts, Bauskas 

novads. 

Ceraukste, Ceraukstes 

pagasts, Bauskas novads 

LV-3908 

P_2151 23.02.2020. 279 275 

Vieglatlētika 30V 813001 Pilskalna iela 26, Bauska 

LV 3901 

“Virsaiši”, Code, Codes 

pagasts, Bauskas 

novads. 

Ceraukste, Ceraukstes 

pagasts, Bauskas novads 

LV-3908 

P_2160 23.02.2020. 11 11 

Peldēšana 20V813001 Salātu iela 5A, Bauska 

LV 3901 

P_2155 23.02.2020. 80 80 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums. 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

32 Liela daļa treneru strādā 

divās darba vietās, kas rada 

risku gan pārslodzei, gan 

treneru izdegšanai.  
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Ik gadu darbam skolā 

piesaistīti jauni pedagogi, 

nodrošinot pedagoģiskā 

darba pēctecību, darba 

pieredzes un jaunības 

degsmes optimālu 

apvienošanu. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav Izglītības iestādei ir laba 

prakse piesaistīt savus 

absolventus trenera darbam, 

skolā ir pozitīvs 

mikroklimats, laba materiāli 

tehniskā bāze kas veicina 

treneru motivāciju strādāt 

izglītības iestādē. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3 Izglītības iestādē treniņu 

procesa laikā, un sacensībās 

izglītojamajiem nodrošināta 

iespēja vērsties pie izglītības 

iestādes medmāsas 

profilaktisku pasākumu 

veikšanai traumu 

samazināšanai vai traumas 

gadījumā saņemt medmāsas 

konsultāciju. 

Atsevišķos gadījumos 

izglītības iestādes medmāsa 

iesaistās mācību treniņu 

procesā treniņu iesildošajā 

vai atsildīšanās daļā. Tāpat 

gan sacensībās gan treniņos 

ir nodrošināts medicīnas 

māsas atbalsts un 

uzraudzība. 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g.  

 

Definētās prioritātes Sasniedzamie rezultāti 

Turpināt ieviest profesionālās ievirzes 

izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamās sporta IT. 

40% treneru darbā izmanto IT un speciālās 

programmas, kas nodrošina sportista izaugsmes 

dinamikas fiksēšanu un analīzi. 

Izglītības iestādes attīstības plāna izstrādāšana, 

tas  izstrādāts līdz 2024.gadam. 

Izstrādāts izglītības iestādes attīstības plāns 

turpmākajiem četriem gadiem. Procesā aktīvi 

iesaistījušās visas mērķgrupas. 
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Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties augstu 

sasniegumu sportā, radīt iespējas augstu 

sasniegumu sportistiem attīstīt viņu 

individuālās sportiskās un cilvēciskās spējas. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu vecāko 

grupu izglītojamie izcīnījuši godalgotas vietas 

Latvijas čempionātos gan individuālajos, gan 

komandu sporta veidos. 

20 izglītojamie iekļuvuši Latvijas jaunatnes izlašu 

sastāvos. 

Veicināt aktīva dzīvesveida popularizēšanu 

visiem skolas izglītojamajiem. 

Noorganizētas daudzveidīgas sporta aktivitātes 

vispārizglītojošajās skolās. Visā novadā tiek 

organizētas Zemgales reģiona skolēnu spēles, 

aptverot visu reģionu. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

2.1. Izglītības iestādes misija -Pilnveidot izglītības saturu un kvalitāti, saglabājot 

programmu īstenošanas pamatprincipus, tādejādi kļūstot par efektīvu un mūsdienīgu 

mācību iestādi, kur profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas. Caur fiziskajām aktivitātēm jaunos sportistus 

audzināt kā personības, kuras spēj būt mērķtiecīgas, atbildīgas, drosmīgas pieņemt 

patstāvīgus lēmumus, ievērojot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un 

pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā tālākizglītības ieguves procesā.  

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija – Stabila un uz attīstību balstīta Latvijas profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmas, kas arī vada Bauskas un Rundāles novadu vispārizglītojošo 

skolu sporta skolotāju metodisko darbu. Aktīva un veselīga dzīvesveida 

popularizētājs Bauskas novadā, iesaistot piedāvātajās izglītības programmās aizvien 

vairāk bērnu un jauniešu. Labākie programmu izglītojamie ir Latvijas izlases 

dalībnieki, kas pārstāv valsti starptautiska mēroga sacensībās un sasniedz atzīstamus 

rezultātus Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās. Izglītības iestāde ir Bauskas un 

Rundāles novadu bērnu un jaunatnes sporta pasākumu plānošanas, organizēšanas un 

dažādu sportisko aktivitāšu attīstības centrs. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

 

2.3.1. patstāvīgi domājošs, radošs, atbildīgs jaunietis, kas ir gatavs tiekties uz 

augstiem sasniegumiem jebkurā dzīves jomā; 

2.3.2. tolerants jaunietis, kurš rūpējas par savu un sabiedrības veselību, drošību. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi 

2020./2021.m.g. 

Sasniegtie rezultāti 

Veicināt treneru profesionālo izaugsmi, 

nodrošināt treneru profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidi. 

 Izglītības iestāde atbalsta un veicina treneru un 

darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidi – 

nodrošināti sporta veidu federāciju organizētie 

specializētie kursi,  veikta kursu apmaksa atbilstoši 
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treneru un darbinieku nepieciešamībai un vēlmēm. 

Ikdienas mācību-treniņa procesa efektivitātes 

uzlabošana. 

Visi izglītības iestādes izglītojamie ir nokārtojuši 

sporta federāciju noteiktos pārcelšanas normatīvus. 

Vairākos sporta veidus, izglītības iestādes 

izglītojamie ir iekļauti Latvijas jaunatnes izlašu 

sastāvā. 

Pedagogu darba kvalitātes izvērtējuma 

pilnveidošana. 

Uzlabots pedagogu darba pašvērtēšanas process. 

Izveidot izglītojamo sasniegumu apkopošanas 

un izvērtēšanas sistēmu. 

Izveidota elektroniskā platforma izglītojamo 

sasniegumu apkopošanai un analīzei. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 
 

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes direktore iesaista lielāko daļu no 

ieinteresētajām pusēm attīstības plānošanā un 

īstenošanā, kopīgi izvirzot gan stratēģiskos mērķus, 

gan ikgadējās prioritātes. 

Attīstības plānošanas procesā vairāk iesaistīt 

izglītojamos un viņu vecākus. 

Izglītības iestādes direktore izmanto katrai situācijai 

atbilstošas un efektīvas personāla vadības metodes – 

gan liekot akcentu uz komunikāciju un motivāciju, gan 

nosakot kvantitatīvu vai kvalitatīvus rezultātus. 

Izglītības iestādē ir labvēlīga, atbalstoša gaisotne, 

darbinieki un treneri, izsaka savus priekšlikumus 

izvirzīto mērķu sasniegšanai. Personāla sastāvs ir 

stabils. 

Turpināt vairāk deleģēt un uzticēt 

pienākumus un atbildību mērķgrupu 

pārstāvjiem. 

Izglītības iestādes vadība ir vienota komanda, kura 

spēj pieņemt uz attīstību virzītu lēmumus, sniedz 

priekšlikumus dibinātājam gan par stratēģiskiem 

attīstības jautājumiem, gan piedāvā risinājumus 

dažādās nestandarta situācijās. 

Turpināt sadarbību ar dibinātāju, piedāvājot 

risinājumus sporta vides un infrastruktūras 

uzlabošanai Bauskas novadā. 

Sadarbībā ar dibinātāju izstrādāt Bauskas 

novada, Bauskas pilsētas konstruktīvu 

darbības plānu esošas infrastruktūras 

nodrošināšanai. 

Izglītības iestādes direktore ļoti labi pārzina ar 

finanšu pārvaldību saistītus jautājumus, koordinē 

finanšu resursu efektīvu izmantošanu, ja 

nepieciešams, piesaista finansējumu no dažādiem 

avotiem. 

Rast iespēju iesaistīties starptautiskos 

projektos un turpināt  piesaistīt finanšu 

līdzekļus, dažādu ar sporta aktivitātēm 

saistītu projektu nodrošināšanai un 

materiālās bāzes uzlabošanai. 
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3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes direktore regulāri pilnveido 

savu profesionālo kvalifikāciju, dažādos kursos 

un semināros. Izmantojot iegūtās zināšanas skolā 

aktualizēti normatīvie akti, nodrošinot tiesiskumu 

direktora un skolas darbā. 

Direktore pati, gan iesaistot vadības komandu, 

izstrādā normatīvos aktus. 

Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu audits, 

lai nodrošinātu aktuālāko prasību ieviešanu un 

tiesiskumu. 

Izglītības iestādes direktore darbā izmanto 

dažādas personāla vadības metodes – atbilstoši 

konkrētai situācijai.  Direktore darbā izmanto 

demokrātisko vadības stilu. 

 

Regulāri pilnveidot zināšanas un prasmes par 

aktualitātēm vadības jautājumos.  

 

Izglītības iestādē pastāvošais pozitīvais 

mikroklimats liecina par direktores vadības un 

komunikācijas prasmi. Direktorei ir abpusēji 

cieņpilnas attiecības ar izglītojamiem un 

vecākiem, sadarbības partneriem. 

Attīstīt un pilnveidot zināšanas svešvārdu apguvē. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts ētikas kodekss, 

direktore un vadība nodrošina tā ievērošanu gan 

savā, gan darbinieku ikdienā. Direktore vienmēr 

pauž savu viedokli par aktuāliem jautājumiem, 

veiksmīgi atrisina  radušās problēmsituācijas.  

 Turpināt ikdienas darbu ar darbiniekiem, 

izglītojamajiem, vecākiem un Sporta skolas 

apmeklētājiem, skaidrojot gan aktuālus 

jautājumus, gan rodot risinājumus 

problēmsituācijās. 

Izglītības iestādes direktore ir biedrības “Latvijas 

Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome” 

valdes locekle, līdz ar to piedalās gan nozares 

politikas plānošanā un aktuālu jautājumu 

risināšanā, gan skolā veiksmīgi īsteno valstiskās 

plānošanas dokumentos noteikto. Semināros 

direktore dalās ar labās prakses piemēriem. 

Turpināt aktīvi piedalīties sporta nozares politikas 

mērķu un uzdevumu definēšanā, sadarbībā ar 

sporta veidu federācijām. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta un aktualizēta 

audzināšanas programma, kas pielāgota 

profesionālās ievirzes izglītības programmai. 

Direktore palīdz treneriem un personālam risināt 

ar audzināšanas jomu saistītus jautājumus, ja 

nepieciešams, iesaistās individuālās pārrunās ar 

izglītojamo vecākiem. 

Direktore ir Latvijas vieglatlētikas savienības 

Ētikas komisijas vadītāja. 

Izvērtēt iepriekšējās trīs gadu audzināšanas 

programmas rezultātus, izstrādāt jaunu, 

aktualizētu audzināšanas plānu nākamajam 

periodam. 
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3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes direktore vienmēr aktīvi 

sadarbojas gan ar dibinātāju, gan visām 

ieinteresētajām pusēm, risinot gan ar novadu, gan 

Izglītības iestādes saistītos jautājumus. 

Turpināt  sadarbību ar dibinātāju - novada 

pašvaldību, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 

sportošanas iespējas visā novadā. 

Izglītības iestādes direktore plāno un koordinē 

Bauskas novada sporta aktivitāšu īstenošanu.  

Direktore iesaistās ar sporta infrastruktūru saistītu 

jautājumu risināšanā, sniedz priekšlikumus. 

Dažādot metodes un paņēmienus, pasākumu 

veidus, lai pēc iespējas  vairāk novada iedzīvotāju 

iesaistītu sportiskās aktivitātēs un motivētu 

veselīgam dzīves veidam. 

Izglītības iestādes direktore gan masu medijos, 

gan skolas tīmekļa vietnē,  regulāri publicē 

aktuālo informāciju, skaidro jautājumus 

iedzīvotājiem. Ikgadējās sanāksmēs ar vecākiem 

un izglītojamajiem direktore skaidro ne tikai 

aktuālos jautājumus, bet  uzklausa citu pušu 

viedokļus, arī pamato savu viedokli, tā nodrošinot 

vienotu izpratni par jautājumiem. 

Turpināt informēt iedzīvotājus par sporta 

aktivitāšu nozīmi sabiedrības veselības 

veicināšanā, tādējādi uzlabojot izpratni par sporta 

lomu ikdienā. 

Direktore un vietnieki strādā, lai nodrošinātu 

iespēju treneriem mācīties vienam no otra. 

Direktore iniciē pieredzes apmaiņu ar citām 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. 

Izglītības iestādē ir izveidojies tradīciju kopums, 

saliedēšanās pasākumi, kas veicina labvēlīgu 

mikroklimatu kolektīvā. 

2021.gadā viss skolas pedagoģiskais kolektīvs 

apmeklējām Jēkabpils jauno Sporta centru un 

Preiļu sporta skolu. 

Turpināt darbu pieredzes apmaiņas pasākumu 

veidošanā, apmeklējot citas profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes. 

 

Izglītības iestādē jau vairākus gadus saziņai ar 

vecākiem tiek izmantota platforma – e-klase, kurā 

tiek nodrošināta gan individuāla komunikācija, 

gan vienotas informācijas sniegšana. Pandēmijas 

laikā saziņai ar vecākiem direktors pieslēdzās gan 

zoom platformā, gan nepieciešamības gadījumā, 

pieslēdzās grupu čatam WhatsApp grupās un 

skaidroja katru jautājumu individuāli.  

Atsākt un turpināt aktīvu komunikāciju ar 

vecākiem klātienē individuālās sarunās – gan 

sacensību apmeklējuma laikā, gan vecāku 

sanāksmēs un individuālās tikšanās reizēs. 

Izglītības iestādes direktore iniciē un atbalsta 

Skolas padomes darbu. Pati aktīvi sadarbojas ar 

padomes locekļiem.  

Turpināt sadarbību ar skolas padomi, nodrošinot 

visa veida informācijas apriti un efektīvu 

attīstības un finanšu plānojumu. 
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3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” . 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 

noteiktā izglītība.  Atbilstoši prasībām treneri 

ieguvuši arī trenera sertifikātu. 

Izglītības iestādē ir stabils treneru kolektīvs, nav 

ilgstošu vakanču.  

Motivēt trenerus regulārai pašizglītībai un 

nepieciešamo prasmju apguvei. 

Nodrošināt treneru un vadības profesionālo 

pilnveidi IT jomā un svešvalodu (angļu valodas) 

apguvē. 

Izglītības iestādes vadība mācību gada sākumā ar 

katru treneri pārrunā nepieciešamību apgūt 

noteiktas prasmes un iesaistīties profesionālās 

pilnveides kursos. Izglītības iestāde nodrošina 

iespēju visiem treneriem apgūt obligāti noteiktās 

zināšanas un prasmes bērnu tiesību aizsardzības 

un audzināšanas jautājumos. 

Motivēt trenerus apgūt prasmes darbā ar IT un 

mūsdienu mācību metodēm. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina optimālu 

slodzi treneriem, kas atbilst skolā īstenojamo 

izglītības programmu specifikai. 

Ir izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments 

“Pedagogu profesionālās darbības  kvalitātes 

novērtēšanas kārtība”. 

Kopā ar pašvaldību meklēt iespējas papildu 

treneru darba motivācijai samaksas par vienu 

likmi palielināšanai, mazinot starpību ar 

vispārizglītojošo skolu.  

Izglītības iestādē treneri katra mācību gada 

noslēgumā iesniedz sava darba pašvērtējumu, ko 

pārrunā kopā ar skolas direktori un direktores 

vietniekiem. Vadība izdara secinājumus darba 

pilnveidošanai, plāno finanšu līdzekļus sporta 

inventāra iegādei atbilstoši katra trenera 

vajadzībām un darba specifikai. 

Aktualizēt un pilnveidot pedagogu novērtēšanas 

kārtību 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 

2020./2021.māc.g. 
 

4.1. Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju realizēta Sporta veida nodaļas Ilgtspējas 

stratēģijas programma. 

4.2. 2021.gada vasarā Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola noorganizējusi 5 

diennakts  nometnes un 16 dienas nometnes. Četrpadsmit nometnes tika organizētas 

pamatojoties uz  Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojuma Nr.348 Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”  programmas ”Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. 

Programmas ietvaros nometnēs piedalījās 430 izglītojamie, izglītības iestādei tika 

piesaistīti 33 370 EUR lieli finanšu līdzekļi. 
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi. 

 
5.1. Sadarbības līgumi ir noslēgti ar visām sporta veidu federācijām, kurās ir akreditētas 

sporta veidu programmas. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritātes. 

2020./2021.mācību gads. 

Mācību – treniņu process izglītības iestādē bija saraustīts un neprognozējams, 

sacensības notika daļēji no 2020.gada 16.oktobra, kas nozīmē, ka pedagogiem un 

audzēkņiem nebija iespēja novērtēt savu ieguldījumu mācību darbā. Par prioritāti 

izglītības iestādē izvirzījās uzdevums regulāri pārplānot mācību procesu, saglabājot 

izglītojamo interesi par izvēlēto sporta veidu. Treneri pamatā savā pedagoģiskajā 

darbā strādāja ar dažādām motivēšanas metodēm. 

2020.gadā izglītības iestādē norisinājās akreditācija. 

2019/2020.mācību gads.  

Stājoties spēkā ārkārtas situācijai valstī 2020.gada 13. martā, izglītības iestādes 

administrācija un treneri pielāgojās darbam attālināti. Par izglītības iestādes darba 

prioritāti izvirzījās uzdevums apgūt mācību treniņu programmu individuāli, attālinātā 

treniņu procesā, izglītojamo un treneru pašdisciplīna. Izglītojamiem uzlabojās laika 

plānošanas iemaņas, uzdoto vingrinājumu pašanalīze. 

2018/2019.mācību gads. 

Izglītības iestādes darba prioritāte bija attīstīt izglītojamos pašdisciplīnas un 

atbildības īpašības. Izglītojamie apguva teoriju un piedalījās valsts un starptautisko 

sacensību organizēšanu.  

 

7. Citi sasniegumi. 
 

7.1.Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir sagatavojusi izglītojamos augstas 

klases sportiskiem sasniegumiem: 

 - Latvijas bobsleja izlases sastāvā startē brāļi Lauris un Dāvis Kaufmaņi. 

 2021.gada sezonā Dāvis Kaufmanis Pasaules Junioru čempionāts U 23 vecuma 

grupā izcīnīja 2.vieta, savukārt  Eiropas kausa kopvērtējumā  ieguva 2.vietu. 

- Latvijas taekwondo vadošās sportistes māsas - Inese un Jolanta Tarvidas, 

ir sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēknes. 

Inese Tarvida 2021.gadā Eiropas čempionātā izcīnīja 3.vietu. 

- Ruslans Smolonskis- Tokijas Olimpisko spēļu dalībnieks ir Bauskas 

Sporta skolas izglītojamais. 

 

 

 

 


