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VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Rīgas dome 2019.gada 27. februārī pieņēma lēmumu reorganizēt divas pašvaldības
dibinātas sporta skolas Bērnu un jaunatnes sporta skolu “Rīdzene” un Rīgas 3.bērnu un jaunatnes
sporta skolu, izveidojot jaunu sporta izglītības iestādi Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolu
“Rīdzene” .
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola “Rīdzene” (turpmāk – Sporta skola) ir Rīgas
pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk
– RD IKSD) pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas airēšanas slalomā, boksā, basketbolā, galda
tenisā, paukošanā, peldēšanā, smaiļošanā un kanoe, veicinot šo sporta veidu attīstību Rīgas
pilsētā.
Sporta skola savu darbību uzsāka 2019.gada 1.augustā.
Sporta skolas direktore ir Zane Reine.
Sporta skolas tīmekļa vietne : www.bjssridzene.lv.
Juridiskā adrese ir Dumbrāja iela 27, Rīga, LV-1067.
Sporta skolai ir sporta komplekss ar trenažieru zāli, rehabilitācijas centru, tenisa kortiem,
āra basketbola laukumiem, smilšu laukumiem, regbija/futbola laukumu, divām aerobikas/deju
zālēm, aktīvās atpūtas zonu un airēšanas bāzi.
Sporta skola darbības tiesiskais pamats ir 2019.gada 10. jūlija Rīgas domes Nolikums
Nr.79 “Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” nolikums”.
Sporta skola reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 2019. gada 10. jūlijā, reģistrācijas
Nr.3371903305, Izglītības kvalitātes Valsts dienestā akreditēta līdz 2020. gada 25.maijam.
Sporta skola sadarbojas ar Rīgas pilsētas vispārizglītojošām skolām, iesaistot sporta
nodarbībās pēc iespējas plašāku pirmsskolas un skolas vecuma audzēkņu kontingentu ne tikai
Sporta skolas licencētajās profesionālās ievirzes programmās, bet arī interešu izglītības
programmās. Audzēkņiem ir iespēja izvēlēties sporta veidu, kurā viņi vēlas nodarboties, jo Sporta
skola piedāvā dažādas sporta izglītības programmas.
Sporta skolā ir augsti kvalificēts pedagoģiskais sastāvs. Strādā 62 pedagoģiskie darbinieki,
tai skaitā direktore, 2 direktores vietnieces izglītības jomā, 3 struktūrvienību vadītāji, 3 izglītības
metodiķi. 50 pedagogi ir ar augstāko izglītību, 5 pedagogiem cita augstākā izglītība, 3 pedagogiem
vidējā izglītība, 4 pedagogi mācās, no kuriem 1 doktorants, 22 ar maģistra grādu (1., 2.attēls),
savukārt 13 pedagogiem ir A kategorijas sertifikāts.
Sporta treneri tiek motivēti celt savu kvalifikāciju tālākizglītības kursos, kurus regulāri
apmeklē, sadarbojoties arī ar sporta veidu federācijām.
Sporta skola papildus realizē Rīgas pilsētas bērnu un jaunatnes paukošanas attīstības
programmu, smaiļošanas un kanoe attīstības programmu un boksa attīstības programmu.
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1.attēls

2. attēls
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1.1. Izglītības programmas un grupu un audzēkņu skaits tajās
2019./2020.gada sporta skolā tiek īstenotas 14 profesionālās ievirzes programmas (1.tabula) un 5
interešu izglītības programmas (2.tabula)
1. tabula
Profesionālās ievirzes izglītības programmu licences
Kods un
teksta daļa

Nosaukums

Licences
numurs

Licencēšanas Akreditācijas Derīguma
datums
lapas Nr.
termiņš

20V813001

Airēšanas slaloms

P_1526

31.07.2019

AI 12547

17.06.2020

30V813001

Airēšanas slaloms

P_1527

31.07.2019

AI 12548

17.06.2020

20V813001

Peldēšana

P_1530

31.07.2019

AI 12549

17.06.2020

30V813001

Peldēšana

P_1531

31.07.2019

AI 12550

17.06.2020

20V813001

Smaiļošana un
kanoe

P_1532

31.07.2019

AI 12551

17.06.2020

30V813001

Smaiļošana un
kanoe

P_1533

31.07.2019

20V813001

Basketbols

P_1534

31.07.2019

AI 12553

17.06.2020

30V813001

Basketbols

P_1535

31.07.2019

AI 12554

17.06.2020

20V813001

Bokss

P_1536

31.07.2019

AI 12555

17.06.2020

30V813001

Bokss

P_1537

31.07.2019

AI 12556

17.06.2020

20V813001

Galda teniss

P_1538

31.07.2019

AI 12557

17.06.2020

30V813001

Galda teniss

P_1539

31.07.2019

AI 12558

17.06.2020

20V813001

Paukošana

P_1540

31.07.2019

AI 12559

25.05.2020

30V813001

Paukošana

P_1541

31.07.2019

AI 12560

25.05.2020
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AI 12552

17.06.2020

2. tabula
Interešu izglītības programmas
Programmas kods

Interešu izglītības apakšjoma

AS029999

Citi individuālie sporta veidi / vindsērfings

AS022700

Peldēšana / VFS (Modernā pieccīņa)

AS010100

Basketbols

AS021200

Galda teniss

AS023100

Vispusīgā fiziskā sagatavotība

Profesionālās ievirze sporta izglītības programmās kopā nodarbojās 914 audzēkņi (3.attēls), 85
mācību treniņu grupās (4.attēls).

3.attēls

4. attēls
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1.2. Skolas budžeta nodrošinājums
Sporta skola ir RD IKSD pakļautībā esoša sporta izglītības iestāde ar Rīgas pašvaldības
centralizētu grāmatvedību. Sporta skolas budžets sastāv no:
1. Valsts budžeta mērķdotācijas;
2. Valsts finansējuma;
3. Rīgas pašvaldības finansējuma;
4. Vecāku līdzfinansējuma;
5. Vecāku līdzfinansējuma dalībai sporta pasākumos;
6. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
7. Ziedojumiem.
RD IKSD apstiprina Sporta skolas budžetu un kontrolē līdzekļu izlietojumu.

7

2. SPORTA SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN
PAMATUZDEVUMI
Sporta skolas misija:
Par maz ir iemācīt cilvēku domāt, viņš jāiemāca darboties.
Sporta skolas vīzija:
Redzēt psiholoģiski un emocionāli stiprus cilvēkus, kuri caur sportu veido savu karjeru,
kuri apgūst prasmes veiksmīgi iekļauties kolektīvā, radoši darboties, veselīgi reaģēt uz grūtībām un
apzinās, ka nodarbojoties ar sportu, zināšanas un prasme to pielietot ir kvalitatīvas esības pamats,
un ceļš uz sasniegumiem jeb rezultātu.
Sporta skolai ir savs logo un karogs.
Sporta skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot procesu,
lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas, fiziski, garīgi,
emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un
apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.
Sporta skolas pamatuzdevumi:
1. Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, tos mērķus un uzdevumus.
2. Veikt izglītojoši pedagoģisko un mācību treniņu darbu ar bērniem un jauniešiem ar mērķi
nostiprināt izglītojamo (turpmāk – audzēkņi) veselību un pilnveidot sporta meistarību.
3. Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīva laika un atpūtas
organizēšanai.
4. Nodrošināt talantīgākajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā.
5. Sagatavot augstas klases sportistu rezerves visu vecumu nacionālo izlašu komandu
papildināšanai airēšanas slalomā, boksā, basketbolā, galda tenisā, paukošanā, peldēšanā,
smaiļošanā un kanoe.
6. Sekmēt bērnu un jauniešu Rīgas izlases komandas izveidi un darbību iestādē īstenotajos sporta
veidos.
7. Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu.
8. Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību Skola īstenotajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmām.
9. Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos resursus.
10. Veicināt pedagogu tālākizglītības iespējas.
11. Nodrošināt sporta un citu pasākumu norisi.
12. Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām ar sporta
pasākumu organizēšanu saistītos jautājumos.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU
IZPILDE
Pēdējā akreditācijas komisija abās reorganizētajās skolās būtiskus iebildumus nav izteikusi.
Sporta skola strādā paaugstinot visus standartus un cenšoties pilnveidoties.
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4. SPORTA SKOLAS SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR
KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS
KRITĒRIJOS
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām.
Mācību – treniņu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības
programmām. Nodarbību saraksts izveidots pārskatāmi, katram mācību pusgadam. Nodarbību
saraksts tiek regulāri aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai.
Katram sporta trenerim ir mācība darba uzskaites žurnāls, kurā ietilpst mācību teorētisko
un praktisko nodarbību sadalījums - grupu vai individuālie plāni, nodarbību uzskaite, ziņas par
audzēkņiem, medicīnas pārbaužu un kontrolnormatīvu uzskaite, kā arī instruktāžu apstiprinoši
paraksti u.c. Treniņu darba plāni apstiprināti iestādes normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un
atbilst licencētajām izglītības programmām. Plānos tiek veiktas mācību plāna izpildes
nodrošināšanai nepieciešamās korekcijas.
Sporta skolas darba plāns paredz treniņu nodarbības vērošanu, kas sistemātiski tiek veikts.
Notiek teorētisko nodarbību satura integrācija praktisko mācību – treniņu īstenošanā.
Praktisko nodarbību laikā tiek nostiprinātas un papildinātas teorētiskās zināšanas. Praktisko
nodarbību procesā ir nodrošināta starppriekšmetu saikne un apguves pēctecība.
Sacensību kalendārais plāns ir pakārtots Sporta skolas atsevišķu sporta veidu specifikai.
Vērtējuma līmenis – labi.
4.2. Mācīšana un mācīšanās
Sporta skolā ir mērķtiecīgi organizēts izglītojamo mācību - treniņu darbs, kam ir radīti
atbilstoši apstākļi. Sporta skolā notiek mācību plānā paredzētās nodarbības, atbilstoši nodarbību
sarakstam.
Notiek regulāra nodarbību vērošana, mācību procesa analīze un pedagogu darba kvalitātes
vērtēšana.
Mācību – darba uzskaites žurnāli tiek regulāri aizpildīti atbilstoši prasībām, to aizpildīšana
tiek sistemātiski pārraudzīta.
Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši normatīvajām prasībām. Sporta
skolā ir izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmata, katram audzēknim ir iekārtota personas lieta.
Sporta skolā ir izstrādāta ”Privātuma politika”, kura tiek ievērota attiecībā uz audzēkņiem
un darbiniekiem.
Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares
jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Izglītības procesa analīzes rezultātā notiek mācībutreniņu procesa pilnveidošana, jaunāko tehnoloģiju un materiālu ieviešana. Inventārs un aprīkojums
tiek pārbaudīts, novērtēts atbilstoši drošības prasībām un, apstiprinātā budžeta ietvaros, tiek
iegādāts jauns. Sporta treneri iesniedz priekšlikumus jaunu mācību līdzekļu un inventāra iegādei,
kuri nepieciešami, lai pilnveidotu mācību-treniņu procesu un sasniegtu augstākus sportiskos
sasniegumus.
Treneru kolektīvs kopīgi strādā pie programmu un kontrolnormatīvu izstrādāšanas,
uzlabošanas un papildināšanas, kā arī seko jaunākajai metodikai un izmanto darbā sava sporta veida
mācību programmas. Tiek aktīvi aprobētas federāciju izstrādātās kontrolnormatīvu prasības, lai
varētu izpildīt grupu mācību procesa rezultativitātes kritērijus. Kolektīvā valda darbīga vide.
Mācību – treniņu procesā treneri izmanto dažādas mācību metodes. Treneri aktīvi darbojas
metodisko materiālu studēšanā.
Kā izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Sporta skolas darbā ir mērķtiecīgi organizēts
audzināšanas darbs. Audzināšanas process cieši mijiedarbojas ar treniņu procesu un sacensībām.
Audzēkņos tiek veidota izpratne par morāles un ētikas normām, attieksme pret apkārtējo pasauli,
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sevis izzināšana, sociālas un kulturālas prasmes saskarsmē ar komandas biedriem, tiesnešiem,
pretinieku komandām. Audzēkņi iepazīstas ar sava sporta veida un Latvijas sporta vēsturi, sporta
vērtībām. Skolas darbinieki savā darbībā ievēro 2008.gada 8. jūlijā apstiprināto Rīgas pilsētas
pašvaldības Ētikas kodeksu.
Izglītojamie regulāri un aktīvi piedalās sacensībās un citos pasākumos, kas notiek atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Sporta skolā ir izstrādāts sporta veidu sacensību
kalendārs, sacensības tiek klasificētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Piedalīšanās sacensībās notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
ievērojot visus drošības pasākumus.
Izglītojamie ir pilnībā izpildījuši rezultativitātes kritērijus par piedalīšanos sacensībās
attiecīgajā vecuma posmā. Sporta skolā ir radīti visi apstākļi, lai izglītojamie varētu sekmīgi izpildīt
tiem izvirzītās prasības mācību procesa ietvaros.
Mācību gada beigās notiks sporta treneru un sporta veidu nodaļu mācību – treniņu procesa
analīze, mācību gadu darba izvērtēšana.
Sporta skola organizējusi dienas un diennakts nometnes (3.tabula), kā arī aktivitātes izglītojamo
sportiskās meistarības pilnveidei no MT 4 līdz ASM grupai.
3. tabula
Sporta skolas organizētās nometnes
Nr.p.k.

Nometnes
nosaukums

Norises laiks

Sporta
veids

Norises vieta

Nometnes
veids

Nometnes
vadītājs

1.

Peldēšana

14.08.2019.26.08.2019.

Peldēšana

Koknese

Diennakts
nometne

Anita Rudzīte

2.

Neptūns

10.08.2019. –
20.08.2019.

Peldēšana

Balvi

Diennakts
nometne

Gaļina Broka

3.

Haizivs
2019

20.08.2019.
– 30.08.2019.

Peldēšana

Balvi

Diennakts
nometne

Andrejs
Ostrovskis

4.

Sams

Dienas
nometne

Raivo
Aglenieks

5.

Sports
Imantā 3

12.08.2019. – Smaiļošana
Rīga,
18.08.2019.;
un kanoe
Lucavsala
27.08.2019. 31.08.2019.
21.10.2019.- Basketbols Rīgas Imantas
25.10.2019.
vidusskola

Dienas
nometne

Ingūna
Markūne

6.

Pretim
rudenim

21.10.2019.25.10.2019.

Basketbols

Rīgas Imantas
vidusskola

Dienas
nometne

Daiga Žvirble

7.

Sports
Imantā 3

21.10.2019.25.10.2019.

Basketbols

Rīgas Imantas
vidusskola

Dienas
nometne

Ingūna
Markūne

8.

Ziemas
prieki

26.12.2019.
30.12.2019.

Basketbols

Bauska

Diennakts
nometne

Ingūna
Markūne

9.

Piparkūku
salidojums

26.12.2019.30.12.2019.

Basketbols

Codes

Diennakts
nometne

Daiga Žvirble

Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
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4.2.1. Mācīšanās kvalitāte
Sporta skola regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību treniņu procesā
izvirzītajām prasībām un rezultativitātes kritērijiem. Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības.
Skolā ir izstrādāti normatīvie dokumenti, kuros ir noteikti audzēkņu pienākumi, tiesības un iekšējās
kārtības un citi noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti audzēkņi un viņu vecāki.
Sporta skola piedāvā un rosina mācību procesā izmanto pieejamos skolas un pašvaldības
resursus - sporta bāzi, inventāru, skolu sporta zāles, esošos mācību līdzekļus, metodisko materiālu
bibliotēku un internetu sporta skolā.
Sporta skolā ir trenažieru zāle, aerobikas zāle, āra basketbola laukums, tenisa korti,
laukumi volejbolam un futbolam. Izglītojamie aktīvi izmanto izglītības iestādes piedāvātās iespējas.
Sporta skolas metodiskā bibliotēka nodrošina teorētisko un praktisko nodarbību programmas
pilnveidošanu. Bibliotēka nepārtraukti tiek papildināta ar jaunāko Latvijā izdoto un, iespēju
robežās, ārzemēs iznākošo metodisko literatūru konkrētajos sporta veidos un vispārīgajā sporta
teorijā. Sporta skola regulāri izmanto video aparatūru, ar kuras palīdzību treneri fiksē sacensību
norisi un veic analīzi. Sporta skolā ir mācību video, CD mācību materiālu krājums.
Audzēkņi regulāri un aktīvi apmeklē mācību – treniņu nodarbības un sporta sacensības,
notiek treniņu apmeklējuma uzskaite. Audzēkņi, atbilstoši savai sporta meistarībai un
rezultativitātes kritēriju izvirzītajām prasībām, piedalās sacensībās pēc sporta skolā apstiprināto
sacensību kalendāra. Katra sporta veida nodaļas sporta treneri analizē sacensību rezultātus.
Sporta skola, sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, nodrošina labāko audzēkņu
iesaistīšanu sagatavošanai sacensībām augstākā pakāpē administratīvās teritorijas un valsts mērogā,
federāciju rīkotajās nometnēs un apmācību procesā.
Vērtējuma līmenis- labi
4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Sporta skolas sporta treneri vērtē audzēkņu sasniegumus un atspoguļo dokumentos
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izglītojamo sasniegumu vērtēšana organizēta atbilstoši teorētisko nodarbību un treniņu
plānam. Sporta skolā ir izstrādāta audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība,
saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sporta skolā notiek iegūto datu analīze. Datu bāzi veido regulāri un sistemātiski, arī
sadarbībā ar sporta veidu federācijām. Datu bāzes saturs atbilst Sporta skolas un sporta veidu
programmām. Sporta treneri veic audzēkņu sasniegumu dinamikas analīzi, secinājumi un izvirzītie
uzdevumi izmantoti treniņu procesa pilnveidei.
Regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo dalību sacensībās. Audzēkņu
sasniegumi dokumentos tiek atspoguļoti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto
kārtību. Audzēkņu sasniegumu datu bāze tiek veidota sistemātiski. Audzēkņu sasniegumu analīzes
rezultāti tiek ņemti vērā plānojot un organizējot tālāko darbību.
Sporta skolas personāla un izglītojamo dati ir ievadīti Valsts Izglītības Informācijas
sistēmas (turpmāk – VIIS) programmā. Audzēkņu datu bāze, kura tiek veidota sporta skolā,
izmanto arī sporta veida federācijas. Dažas federācijas, piemēram, (galda teniss, paukošana,
peldēšana) sportistiem izsniedz licences, tā apzinot un ņemot uzskaitē visus sava sporta veida
audzēkņus.
Vērtējuma līmenis- labi
4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Lai apgūtu mācību programmu, audzēkņiem regulāri jāpiedalās sacensībās kā arī jānokārto
kontrolnormatīvi – attiecīgi kādā grupā ir audzēknis. Pašvērtējumā ir norādīti izglītojamo augstākie
sasniegumi.
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Basketbola nodaļā 2019./ 2020.m.g. ir 190 audzēknes sekojošās grupās (4.attēls).

4.attēls
Basketbola nodaļas audzēknes piedalās visās Latvijas Republikas sacensībās – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga, (LJBL) visās vecuma grupās, “Baltajā kausā” visās vecuma grupās, kā arī
pārstāv dažādas komandas starptautiskajā Douglas Baltijas Sieviešu basketbola līgā (DBBL).
2008., 2007., 2005., 2004. g.dz. meiteņu komandas 2019./2020.m.g.piedalās starptautiskās
basketbola sacensībās “Fēniksa kauss” Krievijā, kas norisinās 4 posmos, ieskaitot superfinālu
Krievijā.
2003.g.dz. meiteņu komanda piedalās Eiropas meiteņu basketbola līga (EGBL).
2018./2019. m.g. Rīgas. 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas sastāva šīs komandas izcīnīja 3
vecumos (U 12, U14, U 15) Latvijas čempiontitulus, U 13 vecuma un U 19 vecumā bronzas
medaļas.
Paukošanas nodaļā 2019./2020.m.g. trenējas 114 audzēkņi šādās mācību – treniņu grupās
(5.attēls).

5.attēls
Paukošanas nodaļas audzēkņi piedalās Skolas rīkotajās sacensības „Juglas kauss”, Latvijas
Paukošanas federācijas rīkotajās meistarsacīkstēs un čempionātos, kā arī Eiropas un Pasaules
ieskaites turnīros kadetiem un junioriem.
Rīgas pilsētas jaunatnes meistarsacīkstes paukošanā, kas norisinājās no 2019.gada
15.novembra līdz 16.novembrim, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (4.tabula)
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4.tabula
Paukošanas nodaļas audzēkņu izcīnītās godalgotās vietas Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vārds, Uzvārds
Juta Mālniece
Olga Sitova
Liene Ābele
Polīna Kozlova
Matvejs Želtiševs
Mārcis Juris Fricbergs
Vladislavs Sviridenkovs
Markuss Zdors
Gustavs Graudiņš

Sacensības
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete

Vieta
1.vieta
2.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Latvijas kausa izcīņa floretē, kas norisinājās 2019.gada 16. novembrī, mūsu skolas audzēkņi
izcīnīja sekojošas vietas (5.tabula)
5.tabula
Paukošanas nodaļas audzēkņu izcīnītās godalgotās vietas Latvijas kausa izcīņā floretē
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vārds, Uzvārds
Jekaterina Solodkiha
Emīlija Maslobojeva
Juta Mālniece
Lūkass Edmunds Teteris
Žans Husainovs
Matvejs Želtiševs

Sacensības
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete
Florete

Vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Latvijas Kauss paukošanā ar špagu, kas norisinājās 2019.gada 24.novembrī, mūsu skolas
audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (6.tabula)
6.tabula
Paukošanas nodaļas audzēkņu izcīnītās godalgotās vietas
Latvijas kausa izcīņā paukošanā ar špagu
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Vārds, Uzvārds
Gļebs Čaikovskis
Dmitry Nikulin
Anna Marija Orlova
Sofija Prošina

Sacensības
Špaga
Špaga
Špaga
Špaga

Vieta
3.vieta
9.vieta
7.vieta
14.vieta

Peldēšana - Sporta skolas peldēšanas nodaļā uz doto brīdi ir 300 audzēkņi, kuri nodarbojas
31 mācību treniņu grupās, sākot no MT–1 līdz ASM (6.attēls) grupai, un strādā 18 treneri, no
kuriem divi Gaļina Broka un Vladimirs Maslovskis ir augstākās kategorijas sporta treneri.
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6.attēls
Peldēšana ir ļoti populārs sporta veids, audzēkņi ar interesi un lielu aktivitāti un atdevi
iesaistās ne tikai treniņos un dalībā sacensībās, bet piedalās arī sacensību tiesāšana dažādās Latvijas
sacensībās, dažādos sacensību līmeņos. Sporta skolas audzēkņi piedalās Latvijas čempionātos,
Latvijas Olimpiādēs, Baltijas čempionātā, sacensībās ārzemēs, Pasaules kausos un Eiropas
čempionātos. Katru gadu tiek rīkotās arī vietēja līmeņa sacensības sporta skolas visu līmeņu
audzēkņiem. Mūsu skolas audzēkņi ir vairākkārtēji Latvijas čempioni, Latvijas Jaunatnes
Olimpiādes uzvarētāji un Latvijas Olimpiādes uzvarētāji.
Sporta skolas audzēkņi ir daudzu Latvijas rekordu peldēšanā īpašnieki.
Gada garumā nenogurstošu izaugsmi visaugstākajā līmenī ir spējusi nodrošināt Ieva Maļuka,
kas aizvadītā gada laikā trīspadsmit reizes labojusi nacionālos rekordus, nostiprinot savu vārdu
rekordu ailēs pie 6 dažādām disciplīnām (7.tabula). Ievas panākumi ir vērā ņemami arī
starptautiskajā arēnā – otro gadu pēc kārtas ir izdevies izcīnīt augsto 5.vietu Eiropas Junioru
čempionātā, savukārt pieaugušo vidū sportistei līdz pusfinālam pietrūka vien 0.01 sekunde.
7.tabula
Peldēšanas nodaļas audzēkņu uzrādītie nacionālie rekordi
Vārds, uzvārds
1.

Ieva Maļuka
Ieva Maļuka

2.

3.

Ieva Maļuka

4.

Ieva Maļuka

Sacensības
FINA Pasaules Junioru
čempionāts peldēšanā, 20.25.08.2019, Ungārija
7.Starptautiskais Sprinta
festivāls “Rīga Sprint 2019”
01.02.11.2019, Rīga
LEN Eiropas čempionāts
peldēšanā ( 25m )
04.-08.12.2019., Glāzgova,
Lielbritānija
LEN Eiropas čempionāts
peldēšanā ( 25m )
04.-08.12.2019., Glāzgova,
Lielbritānija
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Distance

Laiks

Treneris

200m kompl

2:18.99

J.Kuzmina
J.Kuzmina

200m kompl

2:16,84

400m kompl

4:47.99 J.Kuzmina

100m kompl

1:01.19 J.Kuzmina

8.tabula
Peldēšanas nodaļas izglītojamo sasniegumi nozīmīgākajās sacensībās
2019./2020.m.g. I pusgadā
Vārds, uzvārds
Laura Anna
Ancāne
Daniļa Petrikins
Laura Anna
Ancāne
Maksims
Rekstens
Olivers Leimanis
Arella Zariņa
Arella Zariņa
Daņila Petrikins
Marharyta-Alena
Sviatkina
Jegors Mihailovs
Danielam
Meclere
Magnuss Garais
Jānis Ūzuls
Marharyta-Alena
Sviatkina
Anastasija
Ribakova
Eva Elizabete
Zariņa
Aleksandrs
Eglītis
Alise Locāne
Eduards Gorjuns
Ieva Maļuka
Zane Embrekte
Emīls Pauls
Mortuzāns

Sacensību nosaukums
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas jauniešu meistarsacīkstes
11.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Latvijas Jauniešu čempionāts
25.10.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
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Distance

Vieta

100m br/st

2.

100m br/st

1.

100m uz muguras

3.

100m brass

1.

100m brass

2.

100m taur/st

2.

100m komplekss

1.

100m komplekss

1.

200m br/st

3.

200m br/st

2.

200m brass

2.

200m brass

1.

200m brass

3.

100m taur/st

1.

100m taur/st

3.

200m uz muguras

3.

200m uz muguras

3.

200m komplekss

3.

200m komplekss

3.

100m br/st
100m br/st

1.
2.

50m taur/st

3.

Marija Goberga
Toms Kārlis
Veinbergs
Marko Priednieks
Ieva Maļuka
Marija Goberga
Ieva Maļuka
Marija Goberga
Marko Priednieks

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

50m brass

2.

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

100m uz muguras

3.

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

3.
1.
3.
1.
2.
3.

Ieva Maļuka

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

Ieva Maļuka
Zane Embrekte
Marija Goberga
Zane Embrekte
Ieva Maļuka
Ieva Maļuka
Zane Embrekte
Marija Goberga
Zane Embrekte

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019
Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

Ieva Maļuka

Rīgas Sprints 1.-2.11.2019

200m brass
100m komplekss
100m komplekss
100m br/st A Fināls
50m brass A Fināls
200m brass Fināls
100m komplekss
A Fināls
200m br/st
200m br/st
100m brass
50m br/st
200m komplekss
200m br/st Fināls
200m br/st Fināls
100m brass A Fināls
50m br/st A Fināls
200m komplekss
Fināls
400m br/st

2.

800m br/st

1.

200m uz muguras

2.

100m brass

1.

200m brass

1.

100m taur/st

1.

100m taur/st

2.

100m taur/st

3.

200m taur/st

1.

200m taur/st

2.

200m taur/st

3.

200m komplekss

1.

100m br/st

1.

100m br/st

2.

Artūrs Liepa
Artūrs Liepa
Toms Kārlis
Veinbergs
Rihards
Kahanovičs
Rihards
Kahanovičs
Emīls Pauls
Mortuzāns
Deniss
Suahnovskis
Dāniels Bobkovs
Emīls Pauls
Mortuzāns
Daņila Petrikins
Deniss
Suhanovskis
Rihards
Kahanovičs
Ieva Maļuka
Jekaterina

Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
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1.
1.
2.
3.
3.
1.
1.
2.
3.
3.
1.

Gaidamanova
Samanta
Karaskeviča
Polīna Petrova
Jekaterina
Gaidamanova
Jekaterina
Gaidamanova
Elizabete Paula
Ozola
Polīna Petrova
Ieva Maļuka
Elizabete Paula
Ozola
Elizabete Fersta
Ieva Maļuka
Patrīcija Žvīgure
Patrīcija Žvīgure

29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019
Latvijas Junioru čempionāts
29. – 30. 11.2019

200m br/st

2.

200m br/st

3.

400m br/st

1.

800m br/st

1.

100m uz muguras

1.

100m uz muguras

3.

200m uz muguras

1.

200m uz muguras

2.

100m taur/st

2.

200m taur/st

1.

200m komplekss

2.

400m komplekss

1.

Sporta skolas boksa nodaļā uz doto brīdi ir 68 audzēkņi, šādās mācību – treniņu grupās
(7.attēls) un strādā 5 treneri.

7.attēls
Latvijas Republikas meistarsacīkstēs skolēniem un junioriem, kas norisinājās no
20.09.2019. – 22.09.2019., mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (9.tabula):
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9.tabula
Boksa nodaļas audzēkņu izcīnītās godalgotās vietas Latvijas Republikas meistarsacīkstēs
skolēniem un junioriem
Sacensības/ svaru
Vieta
kategorija
1.
Dmitrijs Larionovs
Skolēni/ 41,5 kg
2.vieta
2.
Markuss Kumskis
Skolēni/46 kg
2.vieta
3.
Viktors Sotņiks
Skolēni/ 48 kg
2.vieta
4.
Andrejs Kiseļevs
Skolēni/50 kg
2.vieta
5.
Renats Šarovs
Skolēni/52 kg
1.vieta
6.
Alekss Šķipsna
Skolēni/ 59 kg
1.vieta
7.
Iļja Jurčonoks
Skolēni/90 kg
1.vieta
8.
Jegors Vitovs
Juniori/48 kg
2.vieta
9.
Maksims Golubovskis Juniori/52 kg
1.vieta
10.
Matvejs Prokudins
Juniori/54 kg
1.vieta
11.
Edgars Kundičs
Juniori/57 kg
1.vieta
12.
Artūrs Tarnapoļskis
Juniori/80 kg
1.vieta
13.
Semjons Bojarins
Juniori/ +80 kg
2.vieta
70.Starptautiskais turnīrs “RIGA OPEN 2019”, kas norisinājās 2019.gadā no 20.novembra līdz
25.novembrim, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (10.tabula):
Nr.p.k.

Vārds, Uzvārds

10.tabula
Boksa nodaļas audzēkņu izcīnītās godalgotās vietas
70.starptautiskajā turnīrā “RĪGA OPEN 2019”
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vārds, Uzvārds
Matvejvs Prokudins
Rihards Baltiņš
Leons Dambītis
Iļja Jurčonoks
Sergejs Hodjusins
Viktorija Siļķe
Ņikolīna Boķe
Daniels Klaperis
Aleks Dolgovs
Aleks Škipsna
Semjons Bojārins
Roberts Kundziņš
Ņikita Bodrovs
Aleksejs Dolgovs
Kristians Borisovs
Daniels Hazzuri
Igors Novikovs
Pjotrs Cudovs
Pavels Spaskis

Sacensības/ svaru
kategorija
Jaunieši/ 56kg
Jaunieši / 75kg
Jaunieši/ 91kg
Jaunieši / +91.kg
Elite/ 60kg
Elite/ 48kg
Elite/ 54kg
Jaunieši / 49kg
Jaunieši/ 52kg
Jaunieši / 60kg
Jaunieši / 91kg
Jaunieši / +91kg
Jaunieši / 49kg
Jaunieši / 52kg
Jaunieši / 52kg
Jaunieši / 60kg
Jaunieši / 64kg
Jaunieši / 69kg
Jaunieši / 81kg
19

Vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta

20.

Jekaterina Marcenko

Elite/ 60kg

3.vieta

Sporta skolas galda tenisa nodaļā uz doto brīdi ir 24 audzēkņi, un strādā 2 sporta treneri (8.attēls).

8.attēls
“RBJSS ”Rīdzene” Draudzības kausa” izcīņas sacensības, kas norisinājās 2019.gada no 19.
oktobra līdz 20.oktobrim, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (11.tabula):
11.tabula
Galda tenisa nodaļas audzēkņu izcīnītās vietas “RBJSS “Rīdzene”
Draudzības kausa” izcīņas sacensībās
Nr.p.k.
1.
2.

Vārds, Uzvārds
Sabina Musajeva
Emīls Rubīns

Sacensības
Vienspēle
Vienspēle

Vieta
3.vieta
6.vieta

Latvijas Republikas junioru meistarsacīkstes, kas norisinājās 2019.gada no 9.novembra līdz
10.novembrim, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (12.tabula):
12.tabula
Galda tenisa nodaļas audzēkņu izcīnītās Latvijas junioru meistarsacīkstēs
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Vārds, Uzvārds
Sabina Musajeva
Annija Adele Vīnerte
Daniels Kogans

Sacensības
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle

Vieta
1.vieta
8.vieta
1.vieta

Rīgas pilsētas atklātajā čempionātā un jaunatnes meistarsacīkstēs, kas norisinājās 2019. gada
16.novembrī, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (13.tabula):
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13.tabula
Galda tenisa nodaļas audzēkņu izcīnītās vietas Rīgas pilsētas atklātajā čempionātā un
jaunatnes meistarsacīkstēs
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vārds, Uzvārds
Sabina Musajeva
Annija Adele Vīnerte
Igors Peškovs
Otto Jānis Kalniņš
Sabina Musajeva
Annija Adele Vīnerte
Emīls Rubīns
Edvards Umbraško
Sabina Musajeva
Ģirts Gainis
Daniels Kogans

Sacensības
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle
Vienspēle

Vieta
1.vieta
8.vieta
6.vieta
7.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
4.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta

Latvijas 2019.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņa 3.kārta, kas norisinājās 2019.gada
15.decembrī, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja sekojošas vietas (14.tabula):
14.tabula
Galda tenisa nodaļas audzēkņu izcīnītās vietas Latvijas 2019.gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas 3.kartā
Nr.p.k.
1.
2.

Vārds, Uzvārds
Eduards Hermanis
Antons Vorobjovs

Sacensības
Vienspēle
Vienspēle

Vieta
10.vieta
16.vieta

Smaiļošana un kanoe airēšanas nodaļā uz doto brīdi ir 124 audzēkņi, sekojošās mācību
grupās.
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9.attēls
Audzēkņu galvenie starti notiks 2020. gada vasarā.
Airēšanas slalomā dotajā brīdī ir 24 audzēkņi.

10.attēls
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts un starptautiskajās sacensībās
Ik gadu esam atskatījušies uz saviem izcilniekiem, Latvijas vārda nesējiem pasaulē. Arī šis
nav izņēmums. Gada griezumā sportisti mums nesuši gana daudz prieka emociju, liekot sporta
skolas un valsts vārdam izskanēt pasaules sporta arēnās. Tik mazai nācijai uz pasaules fona
jānovērtē katrs mūsu jauniešu atlētu sasniegums.
Nikolīna Boķe – talantīgākā boksere Latvijā, 2019. gadā izcīnīja Latvijai vēsturisku medaļu
Eiropas jauniešu čempionātā - sudrabs. EUBC Eiropas čempionāts U-19 boksā, kas norisinājās
2019.gadā no 2.septembra līdz 11.septembrim, kurās mūsu audzēknes Viktorija Siļķe izcīnīja
9.vietu un Jekaterina Marčenko izcīnīja 5.vietu.
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Zane Embrekte 2019. gadā izcīnīja čempiones titulu Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas
čempionātā (15.tabula). Peldētāja Ieva Maļuka izpildījusi Tokijas olimpisko spēļu B normatīvu 100
metru brīvā stila peldējumā.
15.tabula
Peldēšanas nodaļas audzēkņu sasniegumi Eiropas un Pasaules čempionātos
1.

Ieva Maļuka

2.

Ieva Maļuka

3.

Ieva Maļuka

4.

Ieva Maļuka

5.

Ieva Maļuka

6.

Artis Vazdiķis

7.

Artis Vazdiķis

8.

Artis Vazdiķis

9.

Zane Embrekte

10.

Zane Embrekte

11.

Zane Embrekte

12.

Zane Embrekte

13.

Zane Embrekte

14.

Zane Embrekte

15.

Zane Embrekte

16.

Ieva Maļuka

17.

Ieva Maļuka

18.

Ieva Maļuka

19.

Ieva Maļuka

20.

Ieva Maļuka

21.

Ieva Maļuka

22.

Ieva Maļuka

23.

Ieva Maļuka

FINA Pasaules Junioru čempionāts
peldēšanā, 25.-28.08.2019, Ungārija
FINA Pasaules Junioru čempionāts
peldēšanā, 25.-28.08.2019, Ungārija
FINA Pasaules Junioru čempionāts
peldēšanā, 25.-28.08.2019, Ungārija
FINA Pasaules Junioru čempionāts
peldēšanā, 25.-28.08.2019, Ungārija
FINA Pasaules Junioru čempionāts
peldēšanā, 25.-28.08.2019, Ungārija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
5th World Deaf Swimming Champonship,
25.-31.08.2019, Brazīlija
FINA Pasaules čempionāta kauss
peldēšanā, 11.13.10.2019., Vācija
FINA Pasaules čempionāta kauss
peldēšanā, 11.13.10.2019., Vācija
FINA Pasaules čempionāta kauss
peldēšanā, 11.13.10.2019., Vācija
LEN Eiropas čempionāts īsajā peldbaseinā,
04.-08.12.2019, Lielbritānija
LEN Eiropas čempionāts īsajā peldbaseinā,
04.-08.12.2019, Lielbritānija
LEN Eiropas čempionāts īsajā peldbaseinā,
04.-08.12.2019, Lielbritānija
LEN Eiropas čempionāts īsajā peldbaseinā,
04.-08.12.2019, Lielbritānija
LEN Eiropas čempionāts īsajā peldbaseinā,
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17.

50m taur/st

22.

200m kompl

24.

50m br/st

21.

100m br/st

33.

200m br/st

19.

100m taur/st

14.

100m br/st

11.

50m br/st

3.

50m br/st

3.

50m br/st Fināls

9.

50m brass

1.

200m br/st

1.

200m br/st Fināls

3.

100m br/st

3.

100m br/st Fināls

21.

400m br/st

22.

200m br/st

13.

100m br/st

50.

100m brass

31.

100m br/st

37.

400m br/st

23.

400m komplekss

19.

100m komplekss

04.-08.12.2019, Lielbritānija
Smaiļošanā un kanoe airēšanā diviem audzēkņiem piešķirti Sporta meistara kandidāta, vienam –
Sporta meistara goda nosaukumi.
Latvijas izlases sastāvā startējuši: L.Skukauska, M.Aldiņa, M.Oša, R.Rituma, M.Sokolova, I.Justs,
I.Lučenkovs, E.Ceipe, K.Lamberts, K.Laube, V.Mārtinsons, A.Kalatiļins (16.tabula).
16.tabula
Smaiļošanas un kanoe nodaļas audzēkņu sasniegumi starptautiskās sacensībās
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vārds uzvārds
Laura Skukauska
Ingus Justs
Iļja Lučenkovs
Vladislavs Fostijs
Edvards Ceipe
Kristofers Lamberts
Kristaps Laube
Mārtiņš Gvazdžiausks
Laura Skukauska
Madara Aldiņa
Edvards Ceipe
Kristaps Laube
Edvards Ceipe
Kristaps Laube
Valters Mārtinsons
Antons Kalatiļins
Valters Mārtinsons
Margarita Oša
Reina Rituma
Margarita Sokolova

Sacensību nosaukums, distance
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules junioru, U23 čempionāts
Pasaules čempionāts K-2 500m
Pasaules čempionāts K-1 500m
Pasaules čempionāts K-1 1000m
Pasaules čempionāts K-1 500m
Pasaules čempionāts K-2 200m
Pasaules čempionāts K-2 200m
Olympic Hopes C-1 200m
Olympic Hopes C-1 200m
Olympic Hopes C-1 500m
Olympic Hopes K-2 200m
Olympic Hopes K-2 200m
Olympic Hopes K-1 200m

Izcīnītā
vieta
10./12.
25./28.
10.
22./24.
16.
20.
20.
20.
16.
30.
37/42.
18.
13.
13.
15.
14.
16.
10.
10.
19./21.

Galda tenisā Eiropas čempionāta piedalījās Daniels Kogans un Sabina Musajeva.
Paukošanā Eiropas kadetu un junioru čempionātus pārstāvējusi Juta Mālniece, Jekaterina
Solodkiha, Emīlija Maslobojeva.
Paukotāja Jekaterina Solodkiha izcīnīja augsto 5. vietu Eiropas čempionāta kadetiem
paukošana ar floreti.
Paukotājs Vitālijs Kuceba ieņēma 26. vietu 2019. gada Eiropas U23 čempionātā sacensībās
ar floreti, savukārt 48.vietu Pasaules čempionātā pieaugušajiem, kas ir Latvijas paukotāja augstākā
vieta pieaugušo pasaules čempionātā.
Ziemeļvalstu čempionāts paukošanā ar špagu, kas norisinājās no 2019.gada 18.novembra
līdz 21.novembrim, mūsu skolas audzēkņi Sofija Prošina izcīnīja 1.vietu un Anna Marija Orlova
3.vietu.
Eiropas ieskaites posms “Copenhagen Cadet Cirtuit” paukošanā ar špagu, kas norisinājās no
2019.gada 29.novembra līdz 1.decembrim, mūsu skolas audzēknis Dmitry Nikulin izcīnīja 6.vietu.
Basketbolistes 2019. gada vasarā Betija Rudzīte, Kristiāna Koltone pārstāvēja Latvijas
Jaunatnes izlasi U 19 Pasaules čempionātā Taizemē, izcīnot 14. vietu.
Līva Krūmiņa un Luīze Anna Sila pārstāvēja Latvijas Jaunatnes izlasi U 16 Eiropas
čempionātā Maķedonijā, izcīnot 8. vietu.
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Elīna Briede, Tīna Grausa, Aleksandra Stepanova, Evija Stirlinga Koltone pārstāvēja
Latvijas Jaunatnes izlasi U 14 sastāvā Baltijas kausā, izcīnot 1. vietu.
Tīna Grausa pēc labā snieguma NBA Junioru līgas Eiropas nometnē tika iekļauta Eiropas
U14 izlasē, kas piedalījās otrajā NBA Junioru līgas globālajā čempionātā ASV pilsētā Orlando.
4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Sporta skolas pedagogi apmeklē dažādus profesionālās pilnveides kursus attiecīgi par
vispārējās fiziskās sagatavotības aspektiem bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos, kā arī par
sporta psiholoģijas aspektiem bērnu un jauniešu sportā.
Sporta skolā strādā ārsts un ārsta palīgs, kā arī divi fizioterapeiti, kas nodrošina izglītojamo
profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību kā treniņu nodarbībās tā sacensībās,
kā arī nodrošina audzēkņu piedalīšanos obligātajās veselības pārbaudēs. Sporta skolas ārsts novērtē
audzēkņu atjaunošanos pēc slimībām un nozīmē atkārtotas veselības pārbaudes audzēkņiem, kuriem
ir veselības stāvokļa negatīvas izmaiņas, kā arī sniedz psiholoģisko atbalstu veselības problēmu
risināšanā. Sporta skola sadarbojas ar Bērnu Klīniskās Universitātes Sporta Medicīnas centru,
noslēgts līgums, kur audzēkņi iziet padziļinātās medicīniskās pārbaudes.
Medicīniskā personāla klātbūtne tiek nodrošināta katrās Sporta skolas rīkotajās sporta
sacensībās.
Visās treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas, visi
treneri un mācību treniņu grupas ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem materiāliem.
Sporta treneri ir noklausījušies lekciju pirmās palīdzības sniegšanā.
Sporta skola plāno un organizē sporta pasākumus, virza izglītojamos dalībai dažādu līmeņu
sacensībās, atbalsta audzēkņu piedalīšanos izglītības iestādes darbībā, ņem vērā audzēkņu izteiktos
priekšlikumus un ierosinājumus. Sporta skolā ir iekārtots Bērnu sūdzību žurnāls.
Sporta skola popularizē un veicina veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu ieviešanu
audzēkņu un arī viņu vecāku ikdienā.
Sporta skola nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika organizēšanu – plānotas sporta nometnes
skolas brīvlaikos.
Nometņu ietvaros tiek organizētas lekcijas par veselīgu uzturu, drošu vidi, par drošību ceļu
satiksmē, par Interneta vides uzvedības noteikumiem jeb tīmekļa etiķeti.
Audzēkņiem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmām, kas pieejamas pašvaldības izglītības iestādēs un to nodarbību laikiem.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Sporta skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas u.tml.). Ir noteikta kārtība
sporta pasākumu un ārpusnodarbību pasākumu organizēšanai.
Sporta skolas telpās ir izvietoti evakuācijas plāni. Izglītojamie un Sporta skolas personāls ir
iepazīstināts ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Sporta skolā ir sertificēts speciālists darba
aizsardzībā un ugunsdzēsībā. Sporta skola šiem mērķiem ir izstrādātas visas nepieciešamās
instrukcijas darba aizsardzībā un ugunsdzēsībā. Ir veikts arī Darba vides risku novērtējums visiem
darbiniekiem pēc profesijām. Tiek organizētas evakuācijas praktiskās mācības. Notiek regulāras
instruktāžas un praktiskās apmācības, pirmās palīdzības sniegšanā u.c.
Izglītojamie un darbinieki ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Par rīcību
ekstremālās un nestandarta situācijās (t.sk. nomātajās sporta bāzēs) audzēkņi tiek regulāri instruēti.
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Instruktāžu saturs un novadīšanas datums ir iestrādāts mācību darba uzskaites žurnālos un
instruktāžas lapās. Ir iekārtots uzskaites žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai.
Treniņu vietas ir nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām.
Tiek ievēroti instruktāžu grafiki, ir pasākumu plāns ekstremālām situācijām un ir pieejama
informācija saziņai ar palīdzības dienestiem. Personāls un izglītojamie zina pirmās palīdzības
sniegšanas darbības un rīcību nelaimes gadījumos.
Sporta skolai ir laba sadarbība ar Veselības inspekciju, ugunsdzēsības un darba
aizsardzības speciālistiem, kas uz pieprasījumu sniedz atzinumus par Sporta skolas un tās izmantoto
sporta bāzu stāvokli un gatavību darbam. Pārbaužu aktos norādītās nepilnības Sporta skola cenšas
novērst pati, bet, ja to pati nespēj, tad informē RD IKSD un SIA “Rīgas servisu”, lūdzot novērst
nepilnības.
Vērtējuma līmenis- labi.
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skola atbalsta un rosina izglītojamos līdzdarboties iestādes darbībā, tās
pilnveidošanā. Sporta skolā ir sastādīts un pieejams gan ārējo, gan iekšējo sacensību kalendārais
plāns. Audzēkņi tiek virzīti piedalīties Sporta skolas organizētajās sacensībās un tiek iesaistīti arī to
organizēšanā un tiesāšanā.
Sporta skola, sadarbībā ar sporta veida federācijām, organizē un vada veselīga dzīvesveida
popularizējošus pasākumus bērniem. Basketbola nodaļas jaunākajām grupām mācību brīvlaikos tiek
organizētas dienas nometnes, kur regulāri tiek iesaistīti uztura speciālisti, pārstāvji no pašvaldības
policijas māca un atgādina kā pasargāt sevi. Kā arī regulāri tiek organizētas izglītojošās ekskursijas.
Nometnes tiek veidotas ne tikai kā iespēju aizraujošā, sportiskā veidā pavadīt brīvo laiku
gan telpās, gan ārā, bet arī kā vide kurā jebkurš var justies droši, kurā tiek veidota prasme
noformulēt savu viedokli. Līdz ar to audzēknis tiek motivēts aktīvai līdzdalībai, iegūst ticību un
pārliecību par saviem spēkiem.
Sporta skolas audzēkņiem tiek rīkoti koptreniņi un dažādi ārpus nodarbību pasākumi kā
augsta līmeņa sporta sacensību apmeklējumi, kolektīva sporta filmu skatīšanās. Sporta skolā ir
pieejama informācija par pašvaldībā notiekošajām sporta un kultūras aktivitātēm, interešu izglītības
iespējām audzēkņiem, mūžizglītības pasākumu un nodarbību iespējām vecākiem.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Sporta skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākajām
izglītošanās iespējām, īpaši sporta jomā. Sporta treneri veido motivāciju audzēkņiem tālākai
izglītības turpināšanai sporta izglītības programmās, sporta pedagoģijas augstskolās un sporta
fakultātēs, kas atspoguļojas teorētisko un praktisko nodarbību plānos.
Sporta skola sniedz atbalstu un nodrošina labāko audzēkņu iesaistīšanu koptreniņos un
nometnēs, sagatavošanai sacensībām pašvaldības un republikas mērogā. Izglītojamiem nodrošina
iespēju piedalīties dažāda mēroga, arī starptautiskās sacensībās un dažāda līmeņa izlases komandās
un izlases nometnēs.
Izglītojamajiem, kuri ir izlašu komandu dalībnieki, ir iespēja strādāt pēc individuāla plāna,
ir papildus iespējas treniņa procesa uzlabošanai, bezmaksas pieeja dažādiem pakalpojumiem kā
rehabilitācijas pasākumi, masieris, fizioterapeits, īpaši trenažieri trenažieru zālē, peldbaseina
apmeklēšana u.c.
Izglītojamie piedalās sacensību tiesāšanā, kas ir viens no mācību programmas izpildes
vērtējumiem. Sporta skolas audzēkņi, piemēram basketbolā, ir iesaistīti Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas māju spēļu organizēšanā un tiesāšanā.
Paukošanas nodaļas audzēkņi tiesnešu praksi apgūst Sporta skolas rīkotajās sacensībās
“Juglas kauss”, kurš norisinās vairākos posmos.
Sporta skola iesaistās Rīgas čempionāta organizēšanā gan paukošanā, gan boksā, gan
peldēšanā, gan galda tenisā, kur organizēšanā un tiesāšanā vienmēr ir iesaistīti izglītojamie. Tāpat
Sporta skolas audzēkņi piedalās federāciju rīkoto sacensību tiesāšanā.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Sporta skola plāno, veicina un atbalsta spējīgāko izglītojamo līdzdalību sacensībās, u.c.
sporta pasākumos. Sporta skola atbalsta trenerus darbā ar spējīgākiem izglītojamiem. Nodrošina
spējīgāko izglītojamo augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā, piemēram basketbolā,
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vecāko grupu meitenes piedalās ne tikai jaunatnes sacensībās, bet arī spēlē Douglas Starptautiskajā
Sieviešu basketbola līgā Basketbola kluba „Jūrmala”, „Jelgava” un RSU komandās.
Izglītojamajiem ir plānots un realizēts individuālais darbs teorētisko un praktisko
nodarbību programmas ietvaros (paukošana, bokss, smaiļošana un kanoe).
Labākie skolas audzēkņi ir iekļauti Rīgas bērnu un jauniešu attīstības paukošanas, boksa,
smaiļošanas un kanoe attīstības programmās, un regulāri piedalās starptautiskās sacensībās.
Sporta skolas audzēkņi ir iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības “C” sastāvā: Nikolīna
Boķe (bokss), Matvejs Prokudins (bokss), Ieva Maļuka (peldēšana), Jekaterina Solodkiha
(paukošana).
Sporta treneri, sadarbībā ar Sporta skolas ārstu un fizioterapeitu, izstrādā individuālo
treniņu nodarbību sarakstu audzēkņiem, kuri ilgstoši slimojuši un nav piedalījušies mācību – treniņu
procesā. Sporta treneri mācību procesā ņem vērā visu izglītojamo intereses.
Vērtējuma līmenis - ļoti labi.
4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Sporta skolā mācību treniņu grupās ir audzēkņi ar speciālām vajadzībām. Peldēšanas
nodaļas sporta treneru G.Brokas un A.Ostrovska grupās ir vājdzirdīgi izglītojamie. ASM grupas
audzēkne 5.Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 2019.gadā izcīnīja vienu zelta un divas
bronzas medaļas. 2019.gada Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes (turpmāk LSIIDP) Jaunatnes fonda konkursā tika nominēta kā gada sportiste ar īpašām vajadzībām.
Sporta skolas piedāvātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās ir iespēja
nodarboties audzēkņiem ar veselības traucējumiem (vājdzirdība, vājredzība u.c.), saskaņā ar ārsta
ieteikumiem un atļauju.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sporta skolā notiek regulāra sadarbība un saziņa starp administrāciju, sporta treneri un
izglītojamā ģimeni audzēkņu izaugsmes veicināšanai un kontrolei.
Sporta skolas administrācijas pārstāvis vai sporta treneris regulāri informē vecākus par
mācību – treniņu procesa norisi un izglītojamo sasniegumiem. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un
savlaicīga. Komunikācijas veidi – tikšanās klātienē, informācijas nodošana pa tālruni, īsziņas
nosūtīšana, mobilo aplikācijas programmas WhatsApp izmantošana.
Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem, organizējot sporta pasākumus, kā arī iesaistot
vecākus pasākumu organizēšanā un norisē.
Notiek mācību treniņu grupu vecāku sapulces, kuras tiek protokolētas. Sporta skolā tiek
veicināta pedagogu un vecāku sadarbība tiem audzēkņiem, kuri regulāri piedalās dažāda līmeņa
sacensībās, piesaistot pašvaldības finansējumu.
Par Sporta skolas darbu var iegūt informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē un Sporta skolas
mājaslapā.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.5.

Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats

Sporta skola veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu. Sporta skolai ir
sadarbība ar RD IKSD sabiedrisko attiecību nodaļu, regulāri tiek ievietota informācija
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http://iksd.riga.lv par Sporta skolas audzēkņu sasniegumiem sacensībās un organizētajiem
turnīriem.
Tāpat informācija par sporta skolu tiek ievietota arī portālā http://sportacentrs.com.
Sporta skola ievieš jaunas un kopj esošās, reorganizēto skolu, tradīcijas - tradicionālās
sacensības, turnīri, piemēram, ”Draudzības kauss” galda tenisā, „Lucavsalas Open” smaiļošanā un
kanoe, kur regulāri piedalās vairāk kā 100 sportisti no dažādām valstīm, basketbola turnīrs
meitenēm “Basketbola grozs “, kur ierodas komandas no Lietuvas un Francijas.
Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās
u.c. piederības. Katra problēma tiek risināta individuāli un tiek radīti visi apstākļi, lai nebūtu
iespējas izraisīties konfliktsituācijām. Ja radušās problēmas, tās tiek risinātas savlaicīgi, uzklausot
visus viedokļus un neļaujot tām pāriet konfliktā.
Sporta skolas darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un
kvalitatīvi. Iekšējie normatīvie akti, kuri nosaka mikroklimatu kolektīvā, tiek izstrādāti uzklausot
darbinieku ierosinājumus. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem tiek regulāri iepazīstināti un
tos ievēro.
4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Sporta skola atrodas Anniņmuižas parka teritorijā, kas ir labvēlīga vide mācību - treniņu
procesa realizācijai.
Sporta skola nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas dabai draudzīgi, darba
plāns paredz pasākumus apkārtējās vides sakopšanā.
Sporta skolas telpas tiek izmantotas, pamatojoties uz trīspusējo Nekustamā īpašuma
lietošanas un apsaimniekošanas līgumu, kas tiek noslēgts starp Rīgas domes īpašuma departamentu,
RD IKSD, un Sporta skolu.
Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) Sporta skolas
telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs,
pārbaužu dokumenti ir pieejami.
Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Sporta skolā ir rehabilitācijas centrs.
Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei u.c.) ir noteikti izmantošanas noteikumi un
grafiks, tos stingri ievēro.
Nodarbību telpas tiek labiekārtotas un noformētas, kas veicina pozitīvu atmosfēru. Valsts
svētkos skolas telpas tiek noformētas atbilstoši tematikai.
Telpas tiek uzkoptas un vēdinātas, tās atbilst visām sanitārām normām, ko apstiprina
Veselības inspekcijas atzinums par objektu gatavību nodarbībām.
Sporta skola teritorija un apkārtne ir regulāri sakopta. Skolai ir noslēgts līgums par
atkritumu izvešanu.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta skolā ir noslēgti līgumi par telpu izmantošanu, izglītības programmu īstenošanai.
Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša Sporta skolas īstenojamo izglītību programmu specifikai,
izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Sporta veidu nodaļu mācību- treniņu darbs notiek
vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, privātajās sporta bāzēs un Latvijas Universitātes sporta bāzē,
kuras atbilst ugunsdzēsības un sanitāri higiēnisko normu prasībām. Telpas atbilst pilnvērtīgai
mācību procesa norisei, programmu specifikai un normatīvajām prasībām.
Sporta bāzes ir uzturētas un aprīkotas ar visu nepieciešamo materiāltehnisko
nodrošinājumu. Treniņu bāzes nodrošina izglītības programmu izpildi un atbilst sporta veida
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sacensību noteikumiem. Sporta bāzēs regulāri tiek organizētas Sporta skolas, pilsētas un valsts
sacensības.
Teorētisko un praktisko nodarbību programma nodrošināta ar nepieciešamajiem
tehniskajiem līdzekļiem un mūsdienīgu sporta inventāru, apstiprinātā Sporta skolas budžeta
ietvaros.
Pirms izsniegšanas lietošanā, saņemtais inventārs, mācību līdzekļi, materiāli un
pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti.
Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas, aprīkojums un inventārs ir darba kārtībā un drošs
lietošanā. Notiek materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Sporta skolas budžetā
paredzēti līdzekļi inventāra, iekārtu apkopei un remontam. Sporta skolā ir izveidota materiālo
vērtību norakstīšanas komisija, kura pārbauda materiāltehnisko resursu kvalitāti un noraksta
nolietotās un lietošanai nederīgās materiālās vērtības.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.6.2. Personālresursi
Sporta skolā strādā 62 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā direktore, 2 direktores vietnieces
izglītības jomā, 3 struktūrvienību vadītāji, 3 izglītības metodiķi. Visi profesionālās ievirzes
programmu sporta treneri ir sertificēti atbilstošā sporta veida sporta speciālisti ( 11.attēls)

11.attēls
Treneru izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
Skolas sporta treneri un administrācijas pārstāvji darbojas sporta veidu federāciju jaunatnes
komisijās, valdēs, Latvijas jaunatnes izlasēs:
Zane Reine – Latvijas Paukošanas federācijas valdē;
Aigars Aglenieks – Latvijas kanoe federācijas viceprezidents;
Genadijs Glazkovs - Latvijas Boksa federācijas ģenerālsekretārs;
Valdis Kupčs – Rīgas izlases galvenais treneris paukošana ar floreti; Latvijas paukošanas
izlases treneris (zēni);
Anna Anaņina – Latvijas paukošanas izlases trenere (meitenes);
Mihails Jefremenko – Latvijas Modernās pieccīņas federācijas galvenais izlases treneris;
Iļja Žiļinskis – Latvijas jaunatnes izlases treneris boksā;
Daiga Žvirble – Latvijas Basketbola savienības Jaunatnes komisijas vadītāja, Latvijas
jaunatnes izlases U 18; U 19 trenera asistente (2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g.);
Anita Mikāle - Latvijas jaunatnes izlases U 20 trenera asistente (2016.g., 2017.g., 2018.g.,
2019.g.);
Ingūna Markūne - Latvijas jaunatnes izlases U 14 galvenā trenere (2019.g.);
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Olga Kartuzova - Latvijas jaunatnes izlases trenere galda tenisā (2017., 2018.g., 2019.g.);
Toms Stašulāns – Tiesnesis ( Starptautiskās paukošanas federācijas “B “ kategorijas
licence);
Fjodors Mjasojedovs – tiesnesis (FINA kategorija licence);
Jūlija Kuzmina - tiesnesis (FINA kategorija licence).
Sporta skolas treneru profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Treneri aktīvi
piedalās savas kvalifikācijas celšanā. Skola pedagogiem sniedz maksimālu atbalstu kursu, semināru
un konferenču apmeklēšanā, sedzot dalības maksas, apstiprināta budžeta ietvaros.
2019. gada 11. decembrī sadarbībā ar BJBS “Rīga” tika noorganizēts seminārs
“Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa”, kurā piedalījās 34 mūsu skolas pedagogi.
Sporta skolā ir profesionālās pilnveides plāns. Plāna izpilde ir konstatējama, pieejama un
katra mācību gada sākumā tas tiek aktualizēts. Treneri tiek savlaicīgi informēti par plāna izpildi un
motivēti sekot savas kvalifikācijas paaugstināšanas plāna izpildei.
Treneru kvalifikācijas
paaugstināšanas dokumenti regulāri tiek ievadīti VIIS sistēmā.
Septiņpadsmit sporta treneriem ir bērnu nometņu vadītāja apliecība.
Vērtējuma līmenis - ļoti labi.
4.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Pašvērtēšana
aptver visas Sporta skolas sporta veidu nodaļas un darba jomas. Pašvērtējums ir objektīvs un
pietiekami pamatots.
Sporta skolas personāls iesaistās pašvērtēšanas procesā. Pašvērtējums tiek aktualizēts
katras sacensību sezonas noslēgumā, kā arī tekošā gada beigās.
Pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi
tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdēs un administrācijas sanāksmēs, un ņemti vērā, plānojot
turpmāko darbu.
Skolā ir izstrādāts gada darba plāns. Darba plānu veido, balstoties uz iepriekšējo pieredzi.
Sporta skolai ir Attīstības plāns, kurš ir saskaņots RD IKSD. Attīstības plāns var tikt
aktualizēts. Attīstības plāna izstrādē un aktualizēšanā ir iesaistīts kolektīvs un dibinātājs.
Notiek materiāltehnisko resursu atjaunošanas plānošana, kas saskaņota ar dibinātāju.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Sporta skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem ārējiem
normatīvajiem aktiem.
Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra.
Ir izveidota un apstiprināta Sporta skolas lietu nomenklatūra, atbilstoši lietvedības
prasībām.
Dokumenti tiek veidoti un reģistrēti, informācija tiek ievadīta VIIS, Rīgas domes lietvedības
informatīvajā sistēmā (RDLIS), Līgumi, Kadri, Horizon, WEB Horizon un KAVIS.
Lietu nomenklatūrā ir iekļauts uzskaites žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai.
Sporta skola ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, kuru neatņemama sastāvdaļa ir
amatu apraksti.
Sporta skola strādā saskaņā ar apstiprināto darba plānu un ikmēneša ciklogrammu. Iekšējā
kontrole notiek ciešā saskaņā ar to. Regulāri tiek veikta darba analīze mācību gada beigās un
akadēmiskā gada noslēgumā. Pedagoģiskais personāls iesaistās skolas pašvērtējuma veidošanā
katras sacensību sezonas noslēgumā.
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Sporta skolā ir izstrādāti darbinieku novērtēšanas kritēriji.
Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek īstenota sistemātiski un regulāri, ievērojot noteiktus
mācību- treniņu procesa posmus.
Sporta skolā ir izveidota pedagoģiskā padome.
Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus
un pārrauga to izpildi. Sporta skolā notiek administratīvā personāla sanāksmes, kurās tiek apspriesti
aktuālo problēmu risinājumi, uzdevumi un plānotie darbi. Darbinieki izsaka savus ierosinājumus un
priekšlikumus darba uzdevumu veikšanai un atskaitās par padarīto. Skolas vadība nodrošina
informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
Vadība regulāri risina un apspriež aktuālās problēmas un jautājumus gan ar visu kolektīvu
kopā, gan atsevišķi pa struktūrvienībām - vienas sporta veida nodaļas treneriem kopā un individuāli
ar katru darbinieku.
Skolas direktore pēdējo 3 gadu laikā ir apmeklējusi kvalifikācijas celšanas kursus 95 stundu
apmēra, kas fiksēti VIIS sistēma, par tēmām kā korupcijas un interešu konflikta risku novēršana un
pretkorupcijas pasākumu organizēšana iestādē, iekšējie juridiskie dokumenti izglītības iestādē,
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darba pilnveide un darba organizācija, izaicinājumi
sporta izglītība, pedagogu darba samaksas, darba līgumi un darba kārtības noteikumi izglītības
iestādē un Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Sporta skolas direktors un administrācija noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.
Pieņemšanas laiki ir izvietoti 1.stāvā uz ziņojumu dēļa un RDIKSD tīmekļa vietnē.
Sporta skola metodiskais darbs tiek veikts sadarbība ar sporta federācijām un citām sportu
pārstāvošām institūcijām. Sporta speciālistiem (sporta treneriem) nodrošina metodisko palīdzību.
Skolas vadība atbalsta un veicina sporta treneru darbu metodisko materiālu izstrādē. Sporta
skolai ir metodiskais kabinets ar materiāliem, (piemēram, metodiskā literatūra, mācību video, CD
u.c.) Sporta skolā ir pieejams Internets.
Skola strādā pie vecāku padomes izveides.
Vērtējuma līmenis - labi.
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skola regulāri un mērķtiecīgi sadarbojas ar dibinātāju - RD IKSD, valsts
institūcijām, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts jaunatnes
Iniciatīvu centru, un ar sporta un sabiedriskajām organizācijām (sporta veidu federācijām, Latvijas
sporta federāciju padomi, Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomi u.c.).
Atbalstu no LSIIDP Jaunatnes fonda ir saņēmušās Nikolīna Boķe (bokss) un Zane
Embrekte (peldēšana).
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
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5. CITI SASNIEGUMI (SPORTA SKOLAI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS)
Sporta skola, sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, LSIIDP Jaunatnes fonda, finansiāli atbalsta augstu
sasniegumu sportistu piedalīšanos nometnēs, nodrošina izglītojamos ar inventāru, sporta formām un
samaksā federācijām par licencēm, apmaksā treneru tālākizglītības kursus, rīko sporta nometnes.
Reorganizēto skolas absolventi katru gadu papildina LSPA (Lūkass Edmunds Teteris, Gabriela Dzene,
Sindija Kudule) un citu augstskolu sporta fakultāšu studentu rindas. Priecājamies, ka mūsu sporta treneru
audzēkņi atgriezušies pēc studijām Sporta skolā kā treneri – Edgars Markūns basketbolā, Signija Santa
basketbolā, Kristaps Supe un Toms Stašulāns paukošanā, Artjoms Ramlavs boksā Krists Straume, Juris
Apters smaiļošana un kanoe, kā arī Andrejs Ostrovskis, Georgs Rešetņikovs, Fjodors Mjasojedovs un
Ņikita Lukaņenoks peldēšanā.
Sporta skola uzsākusi savstarpējus sadarbības projektus un pieredzes apmaiņu ar ārvalstu sporta
sabiedrības pārstāvjiem. Basketbola komandas tiek uzaicinātas un piedalās dažādos turnīros un sacensībās
Somijā, Polijā un Krievijā, savukārt, paukotāji regulāri tiek aicināti uz sacensībām Polijā, bet boksa un
galda tenisa nodaļas audzēkņi uz Igauniju un Krieviju, labākie peldētāji regulāri piedalās sacensībās
Zviedrijā, Igaunijā, Vācijā, Čehijā, kā arī smaiļošanas un kanoe nodaļas audzēkņi piedalās starptautiskās
sacensībās Lietuvā, Ungārijā, Polijā un Vācijā.
Sporta skolas talantīgākajiem audzēkņiem, jaunatnes izlašu kandidātiem un dalībniekiem tiek
nodrošināta dalība starptautiskās nometnēs, sportiskās meistarības pilnveidošanai.
Sporta skola organizē starptautiskas sacensības galda tenisā, basketbolā, smaiļošana un kanoe.
Rīgas pašvaldības sporta bāzes Sporta skola izmanto bez maksas, saskaņā ar bezmaksas telpu
lietošanas līgumiem.
Sporta skolai ir savs autobuss, ar kuru audzēkņi tiek nogādāti uz sacensībām, kā arī uz citiem
pasākumiem, saskaņā ar mācību programmu.
Sporta skola apsaimnieko vienīgo airēšanas bāzi Rīgā, Lucavsalā, kas nodrošina iespēju
profesionāli nodarboties ar smaiļošanu un kanoe, kā arī ar airēšanas slalomu.
Sporta skolai ir izdevies piesaistīt divus jaunus un perspektīvus sporta speciālistus – sporta
instruktora un izglītības metodiķa amatos.
Mēs lepojamies par projektu, kurā piedalījās paukošanas nodaļas treneri un audzēkņi, uzņemot
īsmetrāžas spēlfilmu „En Garde!” par paukošanas mākslu, azartu un sportisko garu, lai atklātu šī sporta
veida skaistumu, smalkumu un sportisko stāju, un pašdisciplīnu.
Mēs lepojamies - Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir piešķīrusi Olimpisko stipendiju
“Tokija 2020” Latvijas Olimpiskās komandas kandidātiem, tai skaitā jaunajai peldētājai Ievai Maļukai,
vairākkārtējai Latvijas rekordistei.
Mēs lepojamies - peldēšanas treneris Andrejs Ostrovskis veiksmīgi beidzis Starptautisko treneru
tālākizglītības programmu (ICECP) Delaveras universitātē, ASV. Mācības ICECP programmā Ostrovskim
norisinājās no 2016.gada 17.septembra līdz 21.oktobrim, un 2019.gadā Lozannā viņš veiksmīgi aizstāvēja
savu izvēlēto projektu par ilgtermiņa treniņu programmas izstrādi Latvijas izlases peldētājiem.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Sporta Skolas turpmākā attīstība ir saistīta ar valsts ekonomisko stāvokli. Domājam, ka arī turpmāk
RD IKSD atbalstīs Sporta skolu tās organizētajos pasākumos, izrādīs interesi par Sporta skolas attīstību,
sniegs atbalstu aktuālo problēmu risināšanā, kā arī realizē kontroli pār Sporta skolas darbību.
Šobrīd Sporta skolas audzēkņi trenējas dažādās Rīgas vispārējas izglītības iestādēs, sporta
kompleksos un baseinos, kā arī izīrē Latvijas Universitātes telpas un Ķīpsalas baseinu. Funkcionāli sporta
kompleksi Rīgā nav, lai gan tas nepārtraukti tiek aktualizēts, kas ļauj cerēt, ka nākotnē katrā Rīgas
mikrorajonā būs savs sporta komplekss, tai skaita Imantā, kas nodrošinātu mūsu Sporta skolas audzēkņiem
labākus treniņa apstākļus.
Sporta veidi kā airēšanas slaloms un galda teniss nav plaši pārstāvēti, regulāri ir problēmas
nokomplektēt grupas, kā arī trūkst sporta speciālisti, piemēram airēšanas slalomā. Mācību treniņu grupās
audzēkņu skaits ir tuvu minimālajam, kas rada draudus grupu apstiprināšanai nākotnē. Sporta skolai ir
problemātiski nodrošināt atbilstošus apstākļus Airēšanas slaloma programmas īstenošanai 30V 81300 1, jo
pēc Sporta skolas rīcībā esošās informācijas airēšanas slalomam nepieciešamā infrastruktūra Latvijā ir
pieejama tikai Valmierā, kas ievērojami sadārdzina programmas apguvi.
Izvērtējot mācību procesu uz priekšu, 2020./2021.mācību gadā airēšanas slaloma programmā 20
V813001 (pie nosacījuma, ka kontingents saglabāsies 2019./2020.mācību gada ietvaros) varētu tikt īstenota
apmācība MT2 un MT5 (šogad jau MT-4 grupa ir valsts nefinansēta) apmācības gadā un atvērta jauna MT1
grupa, savukārt galda tenisā MT2 un MT1. Ņemot vērā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas norādes,
netiktu nodrošināta pēctecība programmas apguvē. Savukārt 30V 81300 1 programmas SMP1 grupas
izveide, ņemot vērā iepriekšējos audzēkņu sasniegumus, vārētu būt apgrūtināta .
2019./ 2020.m.g. 30V 813001 galda tenisa programmu pabeigs Sporta skolas titulētākie sportisti
Sabina Musajeva un Daniels Kogans.
Līdz ar to turpmāk Sporta skola neīstenos profesionālās ievirzes programmas galda tenisa un
airēšanas slalomā.
Lai audzēkņiem būtu lielāka motivācija un, lai mācību - treniņu darbs kļūtu efektīvāks, lielāku
uzmanību pievērsīsim sporta nometņu un izglītojamo sportiskās meistarības pilnveides aktivitāšu
organizēšanai boksā un galda tenisā.
Lai varētu piesaistīt vairāk līdzekļus modernu iekārtu, inventāra un tehnoloģiju iegādei, ar Rīgas
pašvaldības atbalstu, Sporta skola piedalīsies dažādos projektos.
Sporta skola pilnveidos tīmekļa vietni, atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām.
Sadarbībā ar sporta veidu federācijām turpināsim uzlabot treniņu plānus, apmācību programmas,
metodiskos materiālus un mācību – treniņu procesu.
Sporta skolas personāla kvalifikācijas celšana, darba kvalitātes uzlabošana un normatīvo aktu
izstrāde un realizācija ir Sporta skolas vadības ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa.
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene”
direktore

Zane Reine

SASKAŅOTS

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i.
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