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1. Iestādes vispārīgais raksturojums  

 

Rīgas Volejbola skola (turpmāk – sporta skola) ir Rīgas pilsētas pašvaldības 

dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – RD 

IKSD) pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta skola, kas īsteno profesionālās 

ievirzes programmu volejbolā, kā arī interešu izglītības sporta programmas – 

volejbolā un vispārējā fiziskajā sagatavotībā. 

Volejbola bērnu – jauniešu sporta skola tika dibināta 1971. gada 7. jūlijā. Skolā 

tika apvienotas vairākas volejbola nodaļas no Rīgas 1, 3, 5, 6 Bērnu un jauniešu 

sporta skolām. 

Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. 

Sporta skolas faktiskā adrese: Cieceres iela 9, Rīga, LV- 1002. 

Sporta skolā strādā 15 tehniskie un 25 pedagoģiskie darbinieki. 

Administrācijas darbinieki – direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, 

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, struktūrvienības vadītājs, 

izglītības metodiķis, lietvedības pārzine, ārsts, medicīnas māsa. 

Sporta skola īsteno sekojošas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas: 

- Volejbola programma, kods 20V 813001, licence P-10982, izdota 

10.02.2015. 

- Volejbola programma, kods 30V 813001, licence P-10983, izdota 

10.02.2015. 

Sporta skolā 2014./2015. mācību gadā nodarbojas 698 bērni un jaunieši, no 

tiem 558 profesionālās ievirzes grupās un 140 interešu izglītības grupās. Audzēkņu 

vecums profesionālās ievirzes grupās ir 8 – 20 gadi, bet interešu izglītības grupās 9 

– 20 gadi. 

Sporta  skolā strādā 19 treneri, no tiem profesionālās ievirzes treniņus vada 17 

treneri, bet interešu izglītības – 6 treneri (vairāki strādā gan profesionālajā ievirzē 

gan interešu izglītībā). 

Kopā sporta skolā ir 45 mācību treniņu grupas, no tām 36 profesionālajā ievirzē, 

bet 9 interešu izglītībā (no tām 5 apgūst izglītības programmu volejbols, bet 4 

vispārējo fizisko sagatavotību).  

Katrā mācību gada sākumā sporta skola ar citām izglītības iestādēm slēdz 

bezatlīdzības nomas līgumus par sporta bāzes izmantošanu mācību – treniņu 

nodarbību realizēšanai. Līgumi tiek saskaņoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu. 

23 sporta bāzes ar kurām noslēgti līgumi 2014./2015. mācību gadā: 

- Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Kr. Valdemāra iela 1 

- Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24a 

- Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Kalpaka bulvāris 8 

- Rīgas 93. vidusskola, Sesku iela 72 

- Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņieru iela 15 

- Rīgas 64. vidusskola, Ūnijas iela 93 

- Rīgas 85. vidusskola, Nīcgales iela 22 



- Rīgas 84. vidusskola, Lielvārdes iela 141 

- Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Kr. Barona ielā 97a 

- Rīgas 80. vidusskola, Andromedas gatve 11 

- Rīgas 60. vidusskola, Vaidavas iela 6 

- Rīgas 74. vidusskola, Induļa iela 4 

- Rīgas Juglas vidusskola, Juglas iela 27a 

- Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Grēcinieku iela 9 

- Rīgas 63. vidusskola, Pāles iela 9 

- Rīgas 63. vidusskola, Baltezera iela 6 

- Rīgas Purvciema vidusskola, D. Brantkalna iela 5 

- Rīgas 19. vidusskola, Miglas iela 9 

- Rīgas Futbola skola, Uzvaras bulvāris 10 

- Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Kleistu iela 14 

- Rīgas Volejbola skola, Cieceres iela 9 

- Rīgas 21. vidusskola, Tomsona iela 35 

- Rīgas Angļu ģimnāzija, Zvārdes iela 1 

 

Lai uzlabotu mācību – treniņu procesu, sporta skola vienā sezonā organizē 3 

starptautiskus turnīrus (Lieldienu kauss, Sadraudzības kauss un Ziemassvētku 

kauss), kurā piedalās sporta skolas komandas un viesi no Lietuvas, Igaunijas, 

Baltkrievijas, Polijas u.c. valstīm. Sporta skola piedalās RD IKSD organizētajos 

pasākumos Rīgas pilsētas iedzīvotājiem – „Nāc un piedalies!” un „Pārdaugavas 

svētki”, kuros iepazīstina Rīgas pilsētas iedzīvotājus par iespējām uzsākt volejbola 

mācību – treniņu nodarbības sporta skolā. 

Sporta skola tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas Republikas 

budžeta. Sporta skolas papildus ienākumi ir no sporta zāles un trenažieru zāles 

iznomāšanas maksas pakalpojumiem. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti 

racionāli, apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību. 

Sporta skolas audzēkņi Latvijas izlases sastāvos piedalās Pasaules un Eiropas 

čempionātos, kā arī citās augsta mēroga turnīros ārzemēs. Sporta skola arī ar savām 

komandām startē dažādos starptautiskos turnīros. 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi 

 

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

procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – 

vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta 

aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda 

personības veidošanas procesā. 

Sporta skolas pamatuzdevumi: 

- Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus; 

- Īstenot interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumu; 



- Veikt izglītojoši pedagoģisko un mācību treniņu darbu, lai nostiprinātu 

izglītojamo veselību un pilnveidotu sporta meistarību; 

- Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, 

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

lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai; 

- Nodrošināt talantīgajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas 

iespējas sportā; 

- Gatavot augstas klases sportistu rezerves, visu vecumu Latvijas izlases 

dalībniekus volejbolā; 

- Sekmēt bērnu un jauniešu Rīgas izlases komandas izveidi un darbību iestādē 

īstenotajos sporta veidos; 

- Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto 

pedagogu tālākizglītības iespējas; 

- Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; 

- Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību sporta skolā īstenotajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām; 

- Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; 

- Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos resursus. 

 

Iepriekšējo gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Pamatjoma 
Darbības 

prioritāte 
Sasniegtais 

 

 

 

Mācību 

saturs 

 

Kvalitatīva 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmu 

īstenošana 

Īstenotas skolas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas volejbolā: 

- kods 20V 813001, licence P-10982, izdota 

10.02.2015 

- kods 30V 813001, licence P-10983, izdota 

10.02.2015 

 

 

 

Mācīšana 

un 

mācīšanās 

 

 

 

Mācību procesa 

kvalitāte 

Tiek plānots mācību - treniņu process saskaņā ar 

licencētajām profesionālās ievirzes izglītības 

programmām 

Tiek sastādīts un aktualizēts sacensību kalendārs 

Katrs treneris savai mācību – treniņu grupai 

izstrādā: 

- Četru gadu plānu; 

- Viena gada plānu; 

- Viena mēneša plānu. 

 

 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Veikt atskaišu, 

par audzēkņu 

sasniegumiem,   

apkopojumu un 

analīzi 

Katra mācību gada beigās treneri iesniedz atskaiti 

par mācību – treniņu darbu, atbilstoši 

27.12.2011. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1036 „Kārtība kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas”. 



 

 

 

Atbalsts 

audzēkņiem 

 

Veselības aprūpe 

skolā 

Atbalsta 

pasākumi skolā 

un izbraukumos 

No 2014. gada janvāra sporta skolā, tās 

audzēkņiem, pieejams ārsts - fizioterapeits. 

Individuāls darbs ar audzēkņiem (profilaktiskā 

vingrošana, rehabilitācija pēc traumām u.c.). 

Audzēkņiem vienu reizi gadā tiek veikta 

padziļināta veselības pārbaude Valsts sporta 

medicīnas centrā. 

Sporta skola nodrošina iespēju mācību – treniņu 

grupām piedalīties dažādos turnīros (gan Latvijas 

teritorijā gan ārpus tās). 

Visiem audzēkņiem ir iespēja piedalīties sporta 

skolas rīkotajās vasaras nometnēs (sadarbībā ar 

RD IKSD). 

 

 

 

 

Skolas vide 

Veicināt 

audzēkņu, viņu 

vecāku, skolas 

darbinieku un 

pedagogu 

personisko 

ieinteresētību un 

vēlmi 

uzlabot skolas 

vidi. 

Tiek rīkotas sporta skolas: 

- metodiskās komisijas sēdes (reizi 

mēnesī); 

- pedagoģiskās padomes sēdes (2-3 reizes 

gadā); 

- vecāku padomes sēdes (2-4 reizes gadā) 

- administrācijas sēdes (1 reizi nedeļā) 

 

Sēdēs tiek risināti problēmjautājumi un izteikti 

priekšlikumi sporta skolas vides uzlabošanai un 

pilnveidošanai. 

Resursi Personāla 

(pedagogi un 

administrācija) 

tālākizglītība 

 

Informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana 

mācību – treniņu 

procesa 

uzlabošanai 

Treneri apmeklē Latvijas treneru tālākizglītības 

un 

federācijas un citu institūciju un iestāžu rīkotos 

kursos. 

Administrācija piedalās vadības kursos. 

Tiek kontrolēta treneru tālākizglītība un 

resertifikācija, atbilstoši 26.01.2010. MK 

noteikumiem Nr.77 „Par sporta speciālistu 

sertifikācijas kārtību un sporta speciālistiem 

noteiktajām prasībām”. 

 

Sporta skolai ir izveidota mājas lapa, kurā tiek 

aktualizēta informācija. Sporta skola ir aktīva arī 

citos sociālajos tīklos, kur tiek atspoguļota 

aktuālākā informācija un sacensību rezultāti. 

Skolas 

darba 

organizācija

, vadība un 

kvalitātes 

Jaunu pedagogu 

piesaiste 

 

Pilnveidot skolas 

darbību 

Sadarbība ar Latvijas sporta Pedagoģijas 

akadēmiju par studentu prakses realizēšanu 

sporta skolā. 

 

Tiek pilnveidoti sporta skolas metodiskās 



nodrošināša

na 

reglamentējošos 

dokumentus 

atbilstoši 

iekšējiem un 

ārējiem 

normatīvajiem 

aktiem 

komisijas, pedagoģiskās padomes, skolas 

padomes, telpu iznomāšanas komisijas, 

iepirkuma komisijas reglamenti. 

 

Tiek aktualizēti komisiju sastāvi, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Sporta skola akreditēta no 2009. gada 18. jūnija līdz 2015. gada 17. jūnijam (uz 

sešiem gadiem).  

Ekspertu komisijas ieteikumi: 

 

Nr.p.k. Ieteikums Izpilde 

1. Direktoram izlikt darba laiku 

un pieņemšanas laikus redzamā 

Direktora darba laiks norādīts iekšējās 

kārtības noteikumos sporta skolas 

vestibilā. 

Direktora pieņemšanas laiki norādīti pie 

direktora kabineta durvīm (243.kab.). 

2. Direktoram pabeigt iestādes 

attīstības plānu un dibinātājam 

to apstiprināt 

Tiek aktualizēts sporta skolas attīstības 

plāns 2015.-2017.gadam. 

3. Pedagoģiskās padomes sēdes 

protokolos izvērsti atspoguļot 

sēdes gaitu un sēdes protokolu 

sākt ar iepriekšējā sēdē nolemtā 

izpildi 

Pedagoģiskās padomes sēdes protokoli ir 

izvērsti un tajos atspoguļota tiek sēdes 

gaita, sākot ar iepriekšējā sēdē nolemtā 

izpildes analīzi 

4. Izsniegtajā apliecībām 

pievienot klāt sportisko 

sasniegumu aprakstu 

Katru gadu sporta skolas izlaidumā 

(maijā) tiek izsniegtas apliecības par 

sporta skolas beigšanu, kurām pievienots 

sportisko sasniegumu apraksts 

5. Nepieciešami atzinumi no 

darba inspekcijas 

Reizi gadā tiek veikta Darba 

aizsardzības speciālisti veic sporta 

skolas darbinieku instruktāžu par darba 

aizsardzību un ugunsdrošību darba vietā. 

Pēc izstruktāžas darbinieki parakstās 

instruktāžas žurnālā, par to, ka ir 

instruēti un apņemas tos ievērot. Pēdējā 

instruktāža veikta 15.01.2015. 

(D.Oboļēvičs) 

6. Metodiķim sakārtot mācību  - 

treniņu literatūru pieejamā, 

redzamā vietā. Papildināt 

Mācību – treniņu literatūra ir papildināta 

ar jaunākiem izdevumiem (treneru 

rokasgrāmatas u.c. materiāli) uzskaitīta, 



literatūras sarakstu ar skolā jau 

esošajām grāmatām 

sanumurēta un ir pieejami metodiskajā 

kabinetā (244.kab.) 

7. Treneriem E. Griķim, A. 

Odinokovam, J. Bomiņam, A. 

Kļaviņam, L. Zlotņikovai nodot 

visus nepieciešamos 

dokumentus, lai sakārtotu 

audzēkņu personu lietas 

Audzēkņu personas lietas katru gadu tiek 

kārtotas, atbilstoši sporta skolas 

direktora rīkojumam, kurā atspoguļoti 

treneru iesniegtie dokumenti par 

audzēkņu uzņemšanu/atskaitīšanu 

mācību – treniņu grupās. Kā arī tiek 

aktualizēta informācija un iesniegta 

nepieciešamā dokumentācija (ārsta 

atļauja nodarboties paaugstinātas slodzes 

apstākļos) 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs 

Sporta skola realizē 2 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un 2 

interešu izglītības programmas. 

Īstenotās licencētās programmas: 

Nr.p.k. Programmas 

nosaukums 

Kods Īstenošanas 

ilgums 

Sporta 

treneri 

1. Volejbols 20V 813001 8 
19 

2. Volejbols 30V 813001 4 

 

Mācību – treniņu process notiek atbilstoši izglītības programmām, sastādot 

nodarbību un spēļu grafikus, atbilstoši izstrādātajiem treneru attiecīgās mācību – 

treniņu vecuma grupas plāniem. 

Mācību – treniņu nodarbību plānā ietilpst šādu sagatavotību pilnveide: 

- Vispārējā fiziskā sagatavotība; 

- Speciālā fiziskā sagatavotība; 

- Tehniskā sagatavotība; 

- Integrālā sagatavotība; 

- Teorētiskā sagatavotība; 

- Taktiskā sagatavotība; 

- Psiholoģiskā sagatavotība. 

Sporta skolas pedagoģiskajā sēdē lemj par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu 

un pārcelšanu nākamajā apmācības gadā. To reģistrē veicot ierakstu izglītojamo 

reģistrācijas un uzskaites grāmatā, atbilstoši normatīvajiem aktiem un VIIS datu 

bāzē. 

Administrācija regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu 

un hospitāciju turpmākā darba uzlabošanai un pilnveidošanai. 

Audzēkņiem, kuri apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. 



LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Uzraudzības departamenta 22. augustā veiktās pārbaudes akta Nr.143/01 un 

21.10.2015. vēstules Nr.4-05/552 ekspertu komisijas aizrādījumi un to izpilde: 

  

Nr. 

p.k. 

Veicamās rīcības Izpilde 

1. Aktualizēt iekšējās kārtības 

noteikumus atbilstoši MK noteikumu 

Nr.1338 6.punkta 6.2.,6.3.,6.4.,6.5. un 

8.punkta 8.1., 8.7. apakšpunktā 

noteiktajām prasībām 

Sporta skolu Iekšējās kārtības noteikumu 

(turpmāk – IKN)8. punkta „audzēkņu 

drošība skolā un ārpus tās” un 11.punkta 

„Dežuranta, administrācijas un pedagoga 

rīcība ekstremālās situācijās (piemēram, ja 

izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes 

smaka, plūdi u.c.” papildinājums ar sporta 

skolas 6.11.2014.rīkojumu Nr.SPSVO-14-

41-rs”. 

2. Nodrošināt mācību nodarbību laika 

atbilstību Izglītības likuma 28. panta 

ceturtajā daļā noteiktajiem 

regulējumiem 

6.11.2014. rīkojumā Nr.SPSVO-14-41-rs 

„par grozījumiem Rīgas Volejbola skolas 

02.09.2014. pieņemtajos Iekšējās kārtības 

noteikumos” grozīts 2.4. punkts „2.4. 

mācību – treniņu nodarbības ilgums ir 

divas mācību stundas (90 minūtes), bez 

pārtraukuma. Starp nodarbībām 10 minūšu 

starpbrīdis.” 

3. Aktualizēt nodarbību grafiku atbilstoši 

MK noteikumu Nr.165 2.punkta 2.16. 

apakšpunktā noteiktajam regulējumam 

Nodarbību saraksti ir aktualizēti un atbilst 

sporta skolas īstenotajām volejbola un 

interešu izglītības programmām.  

4. Nodrošināt MK noteikumu Nr. 1338 

3.punkta 3.1.,3.6.,3.8.,3.10. 

apakšpunktā noteikto izglītības 

iestādes vadītāja funkciju izpildi 

izglītojamo drošības jautājumos 

Ir saņemts 23.10.2014. Veselības 

inspekcijas atzinums Nr.10-

10/24130/3171. 

IKN 1.4. punkts „audzēkņus un viņu 

vecākus ar šiem noteikumiem, evakuācijas 

plānu un atsevišķi izstrādātajiem drošības 

noteikumiem […] iepazīstina RVS 

kompleksa vadītājs katru gadu septembrī.” 

Sporta skolas vestibilā ir izvietoti 2 stendi, 

kuros pieejami sporta skolas IKN un 

drošības noteikumi.  

5. Izstrādāt drošības noteikumus par 

drošību sporta skolas trenažieru zālē, 

nodrošinot sporta skolas darbības 

atbilstību MK noteikumu Nr.1338 

7.punkta 7.1. apakšpunktā noteiktajām 

prasībām 

Ir izstrādāti drošības noteikumi Nr.7 „ par 

drošību trenažieru zālē”. Apstiprināt 

19.09.2014. Piestiprināti trenažieru zālē un 

sporta skolas vestibilā treneriem, 

audzēkņiem, viņu vecākiem un viesiem 

pieejamā vietā. 

6. Nodrošināt turpmāko skolas darbību 

atbilstoši MK noteikumu Nr.1338 

24.punktā noteiktajam regulējumam 

IKN 5.punkts „pirms piedalīšanās 

sacensībās sporta sacensībās, atbildīgais 

treneris iesniedz direktoram rakstisku 

informāciju, kurā norādīts sacensību laiks 



vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo 

saraksts, saziņas iespējas ar vecākie, kā arī 

datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar 

drošības noteikumiem (Noteikumi Nr.5). 

7. Nodrošināt sporta skolas izglītojamo 

iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības 

noteikumiem, sporta skolas drošības 

noteikumiem un evakuācijas plānu 

atbilstoši MK noteikumu Nr.1338 9.1., 

9.2. un 10.punktā noteiktajam 

regulējumam 

IKN 1.4.punkts „Audzēkņus un viņu 

vecākus ar šiem noteikumiem, drošības 

noteikumiem un evakuācijas plānu 

iepazīstina katras mācību – treniņu grupas 

atbildīgais pedagogs (treneris) katra 

mācību gada sākumā (septembrī) un 

atkārtoti otrā semestra sākumā (janvārī). 

1.5.punkts „Pēc iepazīstināšanas ar šiem 

noteikumiem un evakuācijas plānu, 

audzēknis apliecina to žurnālā ar ierakstu 

„iepazinos” un parakstu. 

 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Licencētas izglītības programmas Treniņu un sacensību sistēmas 

pilnveidošana sadarbībā ar Latvijas 

Volejbola federāciju 

Teorijas un prakses apvienošana Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi (gan 

inventārs gan mācību līdzekļi) 

Administrācijas kontrole un iesaistīšanās 

mācību – treniņu procesā 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību – treniņu nodarbību grafiki un sacensību kalendārie plāni ir apstiprināti 

un pieejami skolas administrācijas telpās. 

Katra mācību – treniņu nodarbība tiek atzīmēta mācību – treniņu darba 

uzskaites žurnālā, kuru treneris aizpilda atbilstoši noteiktajām prasībām. Darba 

uzskaites žurnālus treneri, līdz katra mēneša 10. datumam, iesniedz pārbaudei 

direktora vietniekam izglītības jomā.  

Notiek mācību – treniņu nodarbību hospitācijas, lai direktors un/vai direktora 

vietnieks izglītības jomā varētu analizēt trenera darba apstākļus nomātajās sporta 

bāzēs. 

Vienu reizi mēnesī notiek treneru metodiskās sēdes, kurās tiek apspriesti 

aktuālākie jautājumi un analizēts līdz šim paveiktais. 

Pēc iespējamiem finansiālajiem resursiem, mācību  - treniņu grupas, tiek 

nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru. 

Treneris savā darbā izmanto attiecīgai vecuma grupai atbilstošu darba apjomu.  

Pēc iespējas izmanto individuālu pieeju saviem audzēkņiem, lai grupā nerastos liela 



sagatavotību atšķirība starp audzēkņiem, kas var būtiski ietekmēt mācību - treniņu 

grupas nodarbības kopumā un to attīstību. 

Mācību – treniņu procesā tiek izmantotas dažādas metodes – uzskates, 

atkārtojuma, demonstrējuma, rotaļu, sacensību u.c. 

Treneriem ir pieejama sporta skolas infrastruktūra: 

- Sporta zāle tehniskās, integrālās u.c. sagatavotību pilnveidošanai; 

- Trenažieru zāle vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanai; 

- Telpas teorētiskās, taktiskās un psiholoģiskās sagatavotības 

pilnveidošanai; 

- Telpa profilaktiskai vingrošanai, rehabilitācijai pēc traumām u.c. 

Treneriem ir pieejams tehnoloģiskais nodrošinājums: 

- DVD; 

- Videomagnetafons; 

- Televizors; 

- Projektors; 

- Digitālā videokamera; 

- Datori un cita biroja tehnika. 

Sporta skolā ir apkopots un iesiets materiāls „treneru darba reglamentējošie 

dokumenti”, kurš ir izsniegts katram trenerim darbam un kurā ietilpst: 

- Sporta skolas Nolikums 

- Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi; 

- Sporta skolas drošības noteikumi; 

- Ministru kabineta noteikumi Nr.1036; 

- Sporta skolas darba kārtības noteikumi; 

- Sporta skolas Ētikas kodekss. 

Sadarbībā ar RD IKSD tiek organizētas mācību – treniņu nometnes skolas 

brīvlaikos un tās tiek reģistrētas Latvijas nometņu reģistrā www.nometnes.gov.lv. 

Katru gadu vasarā tiek rīkotas diennakts nometnes, kurās tiek paaugstināts 

sporta skolas audzēkņu meistarības līmenis. Nometnes notiek vairākas Latvijas 

pilsētās – gan tādās, ar kurām jau ir ilgāka sadarbība (Pilsrundāle, Limbaži, 

Jaunsaule) gan tādās, ar kurām ir nesen uzsākta sadarbība (Mālpils, Koknese un 

Sējā). Katru gadu uz nometnēm brauc lielākā daļa sporta skolas audzēkņu. 2015. 

gadā paredzētas nometnes Mālpilī, Pilsrundālē, Jaunsaulē, Limbažos un Koknesē, 

kurā piedalīsies vairāk nekā 500 sporta skolas audzēkņi. 

Mācību gada beigās treneri izvērtē savu izaugsmi, ieguldītā darba rezultātus. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sakārtota mācību – treniņu procesa 

organizācija 

Turpināt pilnveidot sporta skolas mājas 

lapu 

Pieejama infrastruktūra nepieciešamo 

sagatavotību pilnveidošanai 

Aktīvi iesaistīt audzēkņus sporta skolas 

aktualitāšu izziņošanā jauniešu un viņu 

vecāku vidū, izmantojot sociālos tīklus 

Pieejamas tehnoloģijas mācību – treniņu Pilnveidot treneru zināšanas, 

http://www.nometnes.gov.lv/


procesa analizēšanai un uzlabošanai sadarbojoties ar citu pašvaldību sporta 

skolām 

 Papildināt un aktualizēt mācību – treniņu 

nodarbību metodikas literatūru 

 Video kartotēka ar treneru ierakstītajām 

spēlēm – kļūdu analizēšanai ne tikai 

attiecīgajai (nofilmētajai) komandai, bet 

arī citu treneru audzēkņiem 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Treneri iepazīstina savus audzēkņus ar tekošās sezonas mācību – treniņu plānu, 

sacensību kalendāru un tekošajās sezonas izvirzītajiem mērķiem un to sasniegšanas 

kārtību. Kā arī audzēkņiem katras sezonas sākumā tiek atkārtoti volejbola spēles 

noteikumi. 

Labākie skolas audzēkņi, attiecīgajās vecuma grupās tiek iekļauti Rīgas un 

Latvijas  izlases sastāvos, pārstāvot Rīgas un Latvijas godu dažāda līmeņa 

sacensībās – ārvalstu turnīros, Eiropas un Pasaules čempionātos. 

Rīgas izlases tiek komplektētas ņemot vērā sporta skolas un RD IKSD 

izstrādāto volejbola attīstības programmu, kurā tiek noteikti Rīgas izlašu darbības 

mērķi un uzdevumi. 

Audzēkņi un viņu treneri katru gadu piedalās sabiedrības organizētos 

pasākumos – „Nāc un piedalies!”, „Pārdaugavas sporta svētki” u.c. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Audzēkņi ir informēti par tekošās 

sezonas izvirzītajiem mērķiem un to 

sasniegšanas kārtību (plānu) 

Nodrošināt mācību – treniņu nodarbību 

skaitu, atbilstoši 27.12.2011. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1036 „Kārtība, 

kādā valsts finansē profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas”. 
Audzēkņi tiek motivēti apmeklēt mācību 

– treniņu nodarbības, apzinoties iespēju 

pārstāvēt Rīgu un Latviju augsta mēroga 

sacensībās 

Audzēkņi nodrošināti ar sporta bāzēm Radīt iespēju audzēkņiem piedalīties 

vairāk spēlēs un sacensībās visas 

sezonas laikā 

Papildus finansējums Rīgas izlases 

dalībnieku atbalstam 

Volejbola attīstības programmas izstrāde 

2016.-2020. gadam. 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Mācību gada noslēgumā, maijā, katrai mācību – treniņu grupai sporta skolā tiek 

rīkota kontrolnormatīvu izpildes pārbaude, kura tiek apkopota un nākamajā treneru 

metodiskajā sēdē tiek izrunāti kontrolnormatīvu rezultāti un turpmākā darbība 

audzēkņu fiziskās sagatavotības saglabāšanā vai paaugstināšanā. Kā arī uz 

metodisko sēdi tiek apkopoti katra trenera iesniegtās atskaites, kurās atspoguļoti 

mācību – treniņu grupas sasniegtie rezultāti Latvijas Volejbola federācijas rīkotajās 



sacensībās (Kausa izcīņa un Jaunatnes čempionāts) un citās sacensībās. Pārrunas par 

nepieciešamo rezultātu saglabāšanā vai uzlabošanā. 

Mācību gada beigās, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tek sagatavotas atskaites 

iesniegšanai Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta departamentam. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Notiek sasniegto rezultātu analizēšana Ieviest tehniskās sagatavotības 

kontrolnormatīvus 

 Pilnveidot rezultātu apkopošanu un 

analizēšanu 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmās 

paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas, apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās 

sacensībās, treniņnometnēs, to visu sekmīgi apvienojot ar mācībām 

vispārizglītojošajās skolās. 

Katras mācību – treniņu grupas rezultāti tiek apkopoti un publicēti sporta skolas 

mājas lapā un ir pieejami gan pašiem audzēkņiem, gan viņu vecākiem. 

Sporta skolas audzēkņi ir kandidāti visu vecumu valsts izlašu sastāvos un to 

skaits katru gadu palielinās. 

 

Sporta skolas audzēkņi Latvijas izlašu kandidātu sarakstā 2014./2015. gada 

sezonā: 

dzimums izlase Vārds, uzvārds treneris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši 

Nacionālā izlase - - 

Junioru U-21 Klements Aleksāns O.Bogdanova 

Kārlis Levinskis A.Liniņš 

Aleksandrs Avdejevs O.Bogdanova 

Romāns Giļovs G.Paegle 

Uvis Bērtulsons A.Liniņš 

Matīss Senkāns J.Bomiņš 

Rihards Jablonskis J.Bomiņš 

Arnolds Šiksnāns J.Bomiņš 

Jānis Ruks A.Liniņš 

Kaspars Lapiņš A.Liniņš 

Bruno Briņķis J.Bomiņš 

Kārlis Kosmačevs G.Paegle 

Jauniešu U – 19 Ernests Salinieks O.Aizporietis 

Kārlis Sīpols G.Vanags 

Elvis Bisenieks G.Paegle 

Jauniešu U - 17 Niks Gauručs J.Bomiņš 

Sandis Zālītis J.Bomiņš 



 Tomass Otmans J.Bomiņš 

  Kristiāns Ozoliņš A.Liniņš 

Roberts Kļaviņš A.Liniņš 

Armands Egleskalns J.Bomiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sievietes 

Nacionālā izlase Enija Bidzāne A.V.Kļaviņš 

Junioru U - 20 Monta Urbāne A.V.Kļaviņš 

Alise Pētersone A.V.Kļaviņš 

Enija Bidzāne  A.V.Kļaviņš 

Elizabete Dikmane A.V.Kļaviņš 

Olga Kudrova A.Odinokovs 

Jauniešu U - 18 Estere Strautmane V.Korbuta 

Arīna Timoņina N.Deveikusa 

Ainure Kerimova N.Deveikusa 

Olga Šišlo K.Tene 

Veronika Drozdova K.Jansone 

Ērika Evija Hudjakova S.Cepurīte 

Jauniešu U - 16 Vendija Ābola V.Korbuta 

Elīna Zvaizne V.Korbuta 

Rūta Ozoliņa V.Korbuta 

Elīna Dzelme V.Korbuta 

Natālija Avanesova G.Berdinskis 

Viktorija Pančenko N.Deveikusa 

Menarda Brīvule N.Lūsis 

Marta Kamēlija Levinska N.Lūsis 

Ance Upeniece N.Lūsis 

Elizabete Gnatenko K.Tene 

Raminata Faizullina N.Deveikusa 

Luīze Neila Plaukše V.Korbuta/N.Lūsis 

 

Labākie sporta skolas audzēkņi paralēli viņu vecuma grupu sacensībām ir 

augstāka līmeņa komandu sastāvā: 

- Vīriešu Schenker līga – 1 (Aleksandrs Avdejevs); 

- Vīriešu Nacionālā līga – 1 (Uvis Bērtulsons); 

- Vīriešu 1.līga – 23 (sporta skolas 1997.g.zēnu izlase izlase un komanda 

Gludi LM/Rīga); 

- Sieviešu Baltijas līga – 3 (Enija Bidzāne, Alise Pētersone, Monta 

Urbāne); 

- Sieviešu 1.līga – 18 (sporta skolas 1998.g. meiteņu izlase). 

Sporta skolas labākie 1997.-1999. gadā dzimušie audzēkņi 2014./2015. gada 

sezonā piedalās sacensībās 1.līgā sievietēm un 1.līgā vīriešiem, lai gūtu spēļu 

pieredzi un sagatavotos Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādei 2015. gada vasarā.  

 

Dalība Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādēs: 



gads 
meitenes zēni 

volejbols Pludmales vol. volejbols Pludmales vol. 

2009 1.vieta 3.vieta 1.vieta 5.vieta 

2011 1.vieta 2.vieta 1.vieta 5.-6.vieta 

2013 1.vieta - 1.vieta 4.vieta 

 

Sporta skolas komandu rezultāti Latvijas Volejbola federācijas kausa izcīņā 

2009.-2014.g.  

gads 1-3.v. 4-6.v. 7.-9.v. 10.-12.v. 13.v. - 

2009 12 5 14 4 2 

2010 11 9 5 6 1 

2011 15 8 9 1 3 

2012 14 11 8 7 1 

2013 10 14 8 3 2 

2014 14 10 9 4 4 

 

 

Sporta skolas komandu rezultāti Latvijas Volejbola federācijas jaunatnes 

čempionātā 2008.-2013.g.  

gads 1-3.v. 4-6.v. 7.-9.v. 10.-12.v. 13.v. - 

2008./2009. 16 10 7 3 7 

2009./2010. 15 4 12 6 3 

2010./2011. 15 4 6 3 2 

2012./2013. 15 8 1 1  

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un aizsardzība) 

Divas reizes mācību gadā (septembrī un janvārī) katras grupas audzēkņi tiek 

iepazīstināti ar sekojošiem noteikumiem, to apstiprinot ar ierakstu „iepazinos” un 

personīgo parakstu mācību darba uzskaites žurnālā: 

- Iekšējās kārtības noteikumiem; 

- Ugunsdrošības noteikumiem; 

- Elektrodrošības noteikumiem; 

- Pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem; 

- Drošības noteikumiem ekskursijās un pārgājienos; 

- Drošības noteikumiem sporta nodarbībās, sacensībās un pasākumos; 

- Drošības un kārtības noteikumiem nometnēs; 

- Par drošību trenažieru zālē noteikumiem; 

- Drošības noteikumiem sporta spēļu laikā; 

Iepriekšminētie noteikumi darbiniekiem, audzēkņiem, vecākiem un citiem 

sporta skolas viesiem pieejami sporta skolas vestibilā. 



Darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Sporta 

skolā ir izstrādāts evakuācijas plāns un tas ir pieejams visiem skolas audzēkņiem, 

darbiniekiem, vecākiem un citiem skolas viesiem. Reizi gadā sporta skolā tiek 

rīkotas evakuācijas mācības. 

Sporta bāzes, kurās tiek īstenotas programmas ir noformētas ar iekšējās kārtības 

un drošības noteikumiem un vizuālajiem informatīvajiem līdzekļiem.  

Sporta skolas audzēkņi veic veselības padziļinātās veselības pārbaudes vismaz 1 

reizi gadā. Pārbaudes notiek Valsts sporta medicīnas centrā. Padziļinātās veselības 

pārbaudes apmeklējumu grafiku un tā saskaņošanu ar Valsts sporta medicīnas 

centru un sporta skolas direktoru, nodrošina sporta skolas ārsts un medicīnas māsa. 

Sporta skolas zālē ir uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti un vizuāli informatīvi 

līdzekļi (operatīvo dienestu tālruņa numuri) ar informāciju, kur griezties ārkārtas 

situācijā. 

Pirms izbraukumiem uz sacensībām, sporta skola izdod rīkojumu ar audzēkņu 

sarakstu, kurā audzēkņi parakstās, kad treneris atkārtoti viņus ir iepazīstinājis ar 

ceļu satiksmes un drošības noteikumiem. 

Sporta skolā ir sertificēts medicīnas kabinets (Veselības punkts - 217.kab.) Tajā 

strādā ārsts – fizioterapeits un medicīnas māsa, kas nodrošina ar pirmo palīdzību un 

medicīnisko aprūpi treniņu un sacensību laikā. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Izstrādāti nepieciešamie drošību 

reglamentējošie dokumenti 

Sporta skolas izlašu kandidātiem 

individuāli izstrādātas programmas pie 

ārsta - fizioterapeita 

Visi audzēkņi ir iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības un drošības noteikumiem, to 

apstiprinot ar parakstu darba uzskaites 

žurnālā 

Sporta skolas izlašu kandidātiem 

nodrošināt padziļināto veselības 

pārbaudi 2 reizes gadā 

Rehabilitācijas procesā un veselības 

profilaksei sporta skolā pieejams ārsts - 

fizioterapeits 

 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Treneri sadarbojas ar vecākiem, risina audzēkņu personības veidošanās un 

attīstības jautājumus. Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski – psiholoģiskā 

vide.   

Sporta skola rīko Starptautiskus turnīrus, kuru laikā sporta skolā viesojas citu 

valstu sporta skolu audzēkņi, ar kuriem neformālā gaisotnē  notiek pieredzes 

apmaiņa.  

Treniņu procesā tiek attīstītas ne tikai fiziskās spējas, bet arī psiholoģiskās. 

Noturība stresa situācijās – kā ar tām tikt galā, u.c. Šāda veida jautājumus treneri 

risina individuāli ar katru audzēkni. Audzēkņu zināšanas tiek stiprinātas piedaloties 

sporta skolas tiesāšanas un sacensību organizēšanā, tādejādi iegūstot pieredzi ne 

tikai spēlējot, bet arī analizējot spēles. 



Audzēkņi kopā ar vecākiem aktīvi piedalās sporta skolas dzīvē – tiek rīkotas 

talkas, kurās tiek sakopta sporta skolas apkārtne, kā arī dažādi citu organizāciju 

rīkotie pasākumi, kuros piedalās sporta skolas audzēkņi kopā ar viņu vecākiem un 

treneri. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Komunikācija ar citu valstu sporta skolu 

audzēkņiem – pieredzes apmaiņa 

Piesaistīt lielāku skaitu ārzemju 

komandu uz sporta skolas rīkotajiem 

turnīriem 

Tiek iegūta pieredze organizatoriskajā 

darbā 

Nodrošināt trenerus un viņu audzēkņus 

ar finansiālo atbalstu braucieniem uz citu 

pašvaldību un valstu rīkotajiem 

turnīriem, pieredzes apmaiņā 

Regulāri tiek apkopotas ziņas par 

audzēkņu veselību 

Iesaistīt vairāk sporta skolas audzēkņus 

pasākumu organizēšanas procesā 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Sporta skolai ir izveidota sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju 

(turpmāk - LSPA). Gadā vidēji 11 LSPA studenti, kuri apgūst volejbola trenera, 

vadītāja sporta jomā vai rekreācijas speciālista profesionālo kvalifikāciju, kā savu 

prakses bāzi izvēlās sporta skolu, kurā tās administrācijas darbinieki un treneri 

darbojas kā studentu mentori. Tiek slēgts trīspusējs līgums starp sporta skolu, LSPA 

un studentu. Studenti apgūst iemaņas un prasmes mācību un treniņu procesa 

organizēšanā, sporta skolas administrēšanā, sacensību un dažādu citu pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā. 

Treneri iespēju robežās, konsultē savus audzēkņus par tālākizglītības iespējām. 

Pēdējo 6 gadu laikā sporta skolā ir uzsākuši darbu volejbola sporta treneru amatā 4 

sporta skolas absolventi.  

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sadarbība ar LSPA Iespēju robežās treneriem paplašināt 

savas zināšanas par aktuālajām karjeras 

iespējām, izvērtējot savu audzēkņu 

personības izaugsmi, tādejādi 

konsultējot audzēkni par viņu karjeras 

iespējām 

Audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažāda 

līmeņa sacensībās 

 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Sporta skolas audzēkņu dalība sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Tādejādi 

arī mācību – treniņu nodarbību plāns un kopējais attiecīgās grupas grafiks tiek 

sastādīts un pakārtots atbilstoši tam.  



Labākie sporta skolas audzēkņi tiek motivēti censties iekļūt gan Rīgas gan 

Latvijas izlases kandidātu sarakstā. Treneris, redzot kāda audzēkņa potenciālu, 

talanta izkopšanai,  ārpus kopējo grupu nodarbībām, izstrādā un realizē individuālo 

darbības plānu, atbilstoši audzēkņa spējām un iespējām.  

Sporta skola sadarbojas ar treneriem, kuri izvirza priekšlikumus attiecīgā 

audzēkņa individuālai spēju uzlabošanai un kopā ar audzēkņa vecākiem kopīgi 

nolemj tālāko rīcības plānu un mācību – treniņu grafiku. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Individuāla pieeja talantīgajiem 

audzēkņiem 

Pilnveidot sadarbību ar potenciālo 

audzēkņu vecākiem 

 Izstrādāt individuālas treniņu 

programmas 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Audzēkņiem, iestājoties skolā, jāiesniedz ārsta rakstiska atļauja, ka drīkst 

nodarboties ar sportu paaugstinātas slodzes apstākļos. Tādu iesniedzot, sporta skola 

sadarbojas ar ikvienu, kuram ir vēlme sevi pilnveidot fiziskās aktivitātēs. 

Individuālai pieejai, sporta skolā darbojas ārsts – fizioterapeits, kurš ir pieejams 

katram sporta skolas audzēknim un sadarbībā ar attiecīgā audzēkņa treneri, izstrādā 

individuālu treniņu plānu, tādejādi nepieciešamības gadījumā sporta skola ir gatava 

veikt mācību darbu, rast iespēju audzēkņiem ar speciālām vajadzībām apgūt 

profesionālās ievirzes izglītības programmu. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sporta skolai ir laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Tiek rīkotas vecāku 

padomes sēdes, kurās ne tikai tiek izrunāts katra vecāka audzēkņa un viņu mācību – 

treniņu grupu biedru attīstība sporta skolā, bet arī pašas sporta skolas darbība, tās 

uzlabošana un vecāku iespēja iesaistīties sporta skolas ikdienas organizācijas 

procesā. 

Katra sēde tiek protokolēta un katras nākamās sēdes sākumā tiek izskatīti 

jautājumi, par kuru izpildi tika lemts iepriekšējā sēdē. 

Katrs treneris vismaz 2 reizes gadā rīko vecāku sapulces – mācību gada 

sakumā, lai iepazīstinātu audzēkņu vecākus ar tekošā gada mācību – treniņu 

nodarbību un sacensību kalendāro plānu un mācību gada beigās, izdarot 

secinājumus par aizvadīto sezonu un pārrunājot darba organizāciju vasaras 

nometnēs. 

Individuāli katrs treneris sadarbojas ar audzēkņu vecākiem, gadījumos, ja ir 

nepieciešams atrisināt kādas problēmas vai jautājumus, izskatot konkrētā audzēkņa 

darbību attiecīgajā grupā un turpmāko sadarbību ar audzēkni un viņu vecākiem. 

Līdz šim treneru sadarbība ar vecākiem vērtējama kā ļoti pozitīva. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Organizēta sadarbība ar vecākiem sporta Aicināt vecākus atbalstīt savus 



skolas sabiedriskajā dzīvē audzēkņus arī sacensību laikā, tās 

apmeklējot biežāk, iespēju robežās. 

Vecāku un treneru sadarbība individuāli 

risināmos jautājumos 

Palielināt vecāku padomes locekļu 

skaitu 

Informācija par sporta skolas darbu 

sociālajos tīklos  

 

 

 

 

4.5. Iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

Darbinieks stājoties darbā sporta skolā tiek iepazīstināts ar sporta skolas 

izglītības procesa reglamentējošajiem dokumentiem, pēc tam to apliecinot ar 

parakstu. 

Sporta skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tādejādi ļoti nozīmīgs ir 

iekšējais mikroklimats, kurš sporta skolā ir sociāli psiholoģiski labvēlīgs. 

Sporta skolas darbinieki ir skolas patrioti un treneri to māca saviem 

audzēkņiem, stāstot par skolas vēsturi, par tapšanu, par agrākajiem sasniegumiem 

volejbolā Latvija un pasaulē.   

Sporta skolai ir savs logo, baneri un nozīmītes. 

Sporta skolā strādā gan jauni treneri, kuri tikko beiguši LSPA gan pieredzes 

bagāti treneri, kuri ir vienmēr gatavi uzklausīt jauno treneru jautājumus un palīdzēt 

situācijās, kurās nepieciešama ilgāka darba pieredze.  

Par labiem sasniegumiem, centieniem un ieinteresētību, audzēkņi saņem 

uzslavas, pateicības un iespēju kopā ar savu komandu doties uz ārzemju turnīriem.  

Sadarbībā ar sporta preču veikalu 2014./2015. gada sezonā centīgākajiem un 

labākajiem sporta skolas C2 grupas audzēkņiem ik mēnesi tiek piešķirti krekli ar 

uzrakstu „mēneša labākais spēlētājs”, tādejādi sporta skola motivē audzēkņus. 

Audzēkņi saņem no sporta skolas administrācijas atgriezenisko saiti savam 

ieguldītajam darbam treniņu procesā. 

Sporta skolas treneri savstarpēji aizvada draudzības spēles, kas ir ļoti labs 

integrālās un psiholoģiskās sagatavošanas līdzeklis.  

Sporta skolai ir svarīgi audzināt patriotiskas jūtas pret skolu, jo tas veicina 

labvēlīgu vidi un kopības sajūtu un piederību kādai organizācijai. 

Sporta skolā ir labvēlīga attieksme pret skolas apmeklētājiem, tie var saņemt 

nepieciešamo informāciju, lai atrastu sev piemērotāko mācību - treniņu nodarbību 

vietu vai treneri. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sporta skola veido un kopj savas 

tradīcijas 

Iesaistīt audzēkņu vecākus skolas 

tradīciju veidošanā un kopšanā 

Sporta skola izglītojamajos audzina 

patriotiskas jūtas pret sporta skolu, 

 



tādejādi veicinot piederības sajūtu 

Izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi   

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Sporta skolā 2014. gada nogalē veikta plānota ārējās sienas nostiprināšana. 

2015. gadā plānota skolas ārējā siltināšana un logu nomaiņa sadarbībā ar Rīgas 

domes Īpašuma departamentu. 

Sporta skolā notiek iekšējās vides sakārtošana – nesen pabeigti konferenču 

zāles, lietvedības un direktora kabineta kosmētiskais remonts. Šobrīd tiek remontēts 

metodiķa un struktūrvienības vadītāja kabinets. Plānā ir pārējo administrācijas telpu 

un sporta skolas ģērbtuvju kosmētiskais remonts. 

Sporta skolas telpas tiek regulāri uzkoptas un ir normatīvajos aktos paredzētajā 

darba kārtībā ne tikai sporta skolā, bet arī profesionālās ievirzes izglītības 

programmas īstenojošajās sporta bāzēs. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sporta skolas infrastruktūra un tās 

pieejamība sporta skolas audzēkņiem 

Turpināt labiekārtot sporta skolu, tās 

apkārtni 

Telpas ir drošas audzēkņiem un visiem 

sporta skolas darbiniekiem 

 

 

4.6. Iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Sporta skolas darbs notiek gan sporta skolas juridiskajā adresē gan citās 

vispārizglītojošas skolās ar kurām sporta skolai ir noslēgti bezatlīdzības līgumi. 

Visas sporta treniņu bāzes ir labiekārtotas, tajās pieejamas garderobes ar dušām un 

labierīcības.  

Sporta skolā visiem ir pieejama sporta zāle, trenažieru zāle un telpas 

teorētiskām nodarbībām. Nākotnē plānots izveidot atsevišķu vingrošanas zāli ar 

atbilstošām tehnoloģijām, lai treneriem būtu iespēja dažādot mācību – treniņu 

nodarbību procesu. 

Trenažieru zālē pieejams plašs trenažieru un espanderu klāsts. 

Sporta skola katru gadu iespēju robežās iegādājas treniņu procesam 

nepieciešamo inventāru, kā arī piedalās konkursos par papildus finansējuma 

piešķiršanu specifiska tehniskā nodrošinājuma iegādei. 

Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā un ir 

drošs lietošanai. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un 

remonts. 

Sporta skolai ir pašai savs autobuss ar sešpadsmit sēdvietām, kuru sporta skola 

izmanto izbraukumiem uz sacensībā, semināriem u.c. galamērķiem. Sporta skolas 

audzēkņiem par autobusa izmantošanu nav jāmaksā. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 



Sporta skolai ir pieejama plaša materiāli 

tehniskā bāze 

Veikt pēc iespējas kosmisko remontu 

sporta skolas trenažieru zālē 

Sporta skolai ir savs autobuss Ierīkot vingrošanas zāli 

 

4.6.2. Personālresursi 

Sporta skolā strādā 19 treneri un visi īsteno licencētās programmās. Sporta 

skolā strādā 3 administrācijas pedagoģiskie darbinieki ( 3 - bakalaura programmas 

apguve, 1 – šobrīd studē maģistru programmā). Sporta skola savlaicīgi plāno 

personāla resursus, sadarbojoties ar LSPA studentiem, prakses laikā izvērtējot darba 

piedāvāšanas iespējas. 

Pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām – maģistra grāds – 8, 

bakalaurs – 11. Sporta skolā 17 treneri ir B kategorijas speciālisti un 2 treneri ir C 

kategorijas speciālisti. 

Katru gadu treneri individuāli apmeklē tālākizglītības kursus savu zināšanu 

papildīšanai un iesniedz administrācijā apliecinošu dokumentu kopiju, kuru reģistrē 

VISS sistēmā un pievieno trenera personas lietai. 

Sporta skolā strādā divi treneri, kuri piedalījās Eiropas struktūrfondu projektā 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

par atbalstu pedagogu darbības kvalitātes novērtēšana sistēmas ieviešanai un tālākai 

attīstībai. Abiem sporta skolas treneriem ir 3.izglītības kvalitātes pakāpes. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Atbilstoša izglītība visiem sporta skolas 

darbiniekiem 

Veikt pārrunas ar citu pašvaldību sporta 

skolām par sadarbību zināšanu 

pilnveidošanā (apmaiņas braucieni u.c.) 

Tiek regulāri apmeklēti tālākizglītības 

kursi un papildinātas zināšanas 

Veikt pārrunas ar citu valstu sporta 

skolām par sadarbību zināšanu 

pilnveidošanā (apmaiņas braucieni u.c.) 

 Veicināt trenerus iesniegt dokumentāciju 

kvalitātes pakāpju iegūšanai vai 

paaugstināšanai 

 Sadarbībā ar LVF organizēt kursus par 

volejbola specifiku 

 

4.7.  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana 

Sporta skola darbu plāno ilglaicīgam periodam, balstoties uz izvirzītajiem 

mērķiem, uzdevumiem un resursu iespējām. Ikviens darbinieks pilda noteiktu 

pienākumu apjomu savas kompetences ietvaros, ievērojot normatīvos aktus un 

balstoties uz izstrādātajiem tekošā mācību gada mācību – treniņu nodarbību un 

sacensību plānu. 



Sporta skolā katru gadu tiek izstrādāts un apstiprināts gada plāns, kurā ir 

iekļautas administrācijas sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās 

komisijas sēdes u.c., kurās tiek plānota tālāka skolas attīstība. 

Darbs tiek plānots, pamatojoties uz iepriekš paveiktā analīzi. 

Sporta skolas attīstības plānošanā ietilpst projektu pieteikumu izstrādāšana un 

iesniegšana RD IKSD un citu pašvaldības iestāžu rīkotajos konkursos par papildus 

finansējuma piesaistīšanu sporta skolas attīstībā. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sporta skolā ir izstrādāts mācību gada 

plāns 

Aktualizēt sporta skolas attīstības plānu  

Sporta skolas sēdēs tiek detalizēti 

analizēta iepriekšējā mācību gada izpilde 

 

Sporta skola aktīvi iesaistās RD IKSD 

un citos pašvaldības izsludinātajos 

konkursos 

 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Sporta skolā ir noteikta obligātā dokumentācija. Sporta skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Sporta skolā ir 

iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un 

audzēkņiem.  

Sporta skolā ir noteikts visu darbinieku darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas 

laiks. 

Sporta skolas darbiniekiem ir aktualizēti līgumi un amata apraksti. Darbinieki 

darbu veic atbilstoši amata aprakstiem.  

Sporta skolas direktors katra gada beigās izdod rīkojumu par darbinieku 

pašvērtējumu veidlapu izpildi un iesniegšanu departamentā un pēc to izskatīšanas 

veic individuālas pārrunas ar darbiniekiem par iepriekšējā gadā paveikto un tekošajā 

gadā plānoto. Tiek izrunāti esošie darba apstākļi un direktors savas kompetences 

ietvaros vienojas par kārtību, kādā tiks risināti problēmjautājumi. 

Sporta skolas administrācijai ir sēdes vismaz 1 reizi nedēļā. 

Sporta skolas administrācija apkopo un savās sēdēs izrunā darbinieku, 

audzēkņu un viņu vecāku izvirzītos priekšlikumus. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Sporta skolai ir normatīvajos aktos 

noteiktā nepieciešamā dokumentācija 

Izveidot skolas mājas lapā sadaļu kurā 

mājas lapas apmeklētāji var izteikt 

priekšlikumus sporta skolas attīstībai 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Sporta skola regulāri sadarbojas ar citām institūcijām, risinot aktuālus sporta 

veida attīstības jautājumus. Sporta skolas treneri realizē sadarbību ar citu pašvaldību 

un valstu sporta skolu un sporta klubu speciālistiem.  



Sporta skolas direktora p.i. aktīvi darbojas un risina problēmjautājumus Latvijas 

Volejbola federācijas jaunatnes komisijā. 

Sporta skola sadarbojas ar šādām institūcijām: 

- RD IKSD; 

- Citas Rīgas domes pakļautībā esošas iestādes; 

- Latvijas Volejbola federācija; 

- Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome; 

- LSPA; 

- Izglītības un zinātnes ministrija; 

- Vektrumsport; 

- Citām Rīgas pašvaldības sporta skolām; 

- Latvijas treneru tālākizglītības centrs; 

- u.c. institūcijas. 

 

Sporta skolas stirpās puses Sporta skolas tālākā attīstība 

Plašs sadarbības institūciju loks Sadarboties ar Latvijas Olimpisko 

komiteju 

Regulāri tiek uzturēta komunikācija ar 

sadarbības institūcijām 

 

Sadarbības rezultātā iegūtā pieredze tiek 

realizētā turpmākajā sporta skolas 

mācību procesā 

 

 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

Sporta skola pēdējo sešu gadu laikā ir piecas reizes uzvarējusi Latvijas 

Volejbola federācijas rīkotajā konkursā „Labākā sporta skola/klubs Latvijā, kura 

realizē volejbola programmu”. 

Sporta skolu ir absolvējis Mārtiņš Pļaviņš (treneris Andris Leitis), kurš 2008. 

gada Olimpiskajās spēlē Pekinā, pārī ar Aleksandru Somailovu izcīnīja 9. vietu 

pludmales volejbolā. Savukārt 2012. gada Olimpiskajās spēlēs Londonā, pārī ar Jāni 

Šmēdiņu izcīnīja godalgoto 3. vietu. 

Sporta skolā strādā Olimpiskais čempions Pāvels Seļivanovs, kurš iesaistās un 

dalās ar citiem sporta skolas treneriem savā bagātajā pieredzē volejbolā. Kā arī 

koordinē sporta skolas un RD IKSD volejbola attīstības programmu. 

Vairāki sporta skolas audzēkņi pēc sporta skolas absolvēšanas turpina savu 

karjeru ārzemēs. 

Sporta skolas absolventiem, kuri izvēlējušies turpināt mācībās ārzemju skolās, 

iesniedzot sporta skolas beigšanas apliecību, ir iespēja pretendēt uz finansiālu 

atbalstu ārzemju skolā (stipendija). 

Ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar RD IKSD un veiksmīgi organizētajiem 

turnīriem, šogad sporta skolai plānots uzticēt liela mēroga starptautisko turnīru 

„AURORAS KAUSS” 2015.gada oktobra sākumā.  



 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 

 

Sporta skolas vecāku padome gatavo vēstuli Latvijas Volejbola federācijai ar 

ieteikumiem par nākamās sezonas sacensību kalendāra sastādīšanu, par tiesnešu 

darbu u.c. svarīgiem jautājumiem. Vēstules tapšanā ir piesaistīti sporta skolas 

treneri un administrācija. 

Katru gadu sporta skola izstrādā un iesniedz RD IKSD projektu pieteikumus 

specifiskā volejbola inventāra iegādei, tādejādi tiecoties nākotnē kļūt par vienīgo 

sporta bāzi Latvijā, kas aprīkota ar specifisko volejbola inventāru. 

Sporta skolas mērķis ir pilnveidot mājas lapu tā, lai tā būtu saistoša gan 

audzēkņiem, gan viņu vecākiem, gan treneriem, gan uztverama citiem, kuriem ir 

interese par volejbolu. 

Sporta skolai ir izveidoti konti sociālajos tīklos ar kuru palīdzību ir plānots 

panākt atgriezenisko saiti no audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī iesaistot viņus, 

popularizēt skolu, atspoguļot plašākai sabiedrībai sporta skolas ikdienas dzīvi, 

sacensības un to rezultātus. 

Veicināt sadarbību ar citu pašvaldību sporta skolām, rīkojot pieredz apmaiņas 

seminārus ne tikai sporta skolas pedagogiem, bet arī administrācijas darbiniekiem. 

Balstoties uz audzēkņu skaita pieaugumu un strauji augošo pludmales volejbola 

popularitāti, šovasar plānojam izveidot pludmales volejbola laukumus sporta skolas 

teritorijā, kā arī uzsākt pārrunas ar iekšējo pludmales volejbola laukumu 

īpašniekiem par sadarbības iespējām, jo sporta skolas viens no turpmākās attīstības 

mērķiem ir pludmales volejbola programmas licencēšana.  

Aicināt pieredzes bagātos treneru apkopot sava darba gaitā praktiskos 

pierakstus un pievienot tos sporta skolas metodiskās literatūras klāstam. 

Labākiem rezultātiem jaunākajiem audzēkņiem sporta skolā tiek plānots 

tradicionālais čempionāts. To plānots veidot kā atsevišķus turnīrus, kur audzēkņiem 

būtu iespēja ne tikai pilnveidot savu spēles pieredzi, bet arī gūt spēļu tiesāšanas 

praksi. Kā arī ieviest sporta skolā līdztekus fiziskās sagatavotības 

kontrolnormatīviem – tehniskās sagatavotības kontrolnormatīvus. 

Pateicoties tam, ka sporta skolā strādā ārsts – fizioterapeits, volejbola attīstības 

programmas sporta skolas Rīgas izlašu kandidātiem/dalībniekiem radīt iespēju 

rehabilitācijai vai profilaktiskām nodarbībām pēc individuāli izstrādātas 

programmas, tādejādi motivējot dalībniekus ieguldīt pēc iespējas vairāk savu 

uzmanību, emocijas un spējas Rīgas izlases darbā treniņos, spēlēs un citās 

aktivitātēs. Tāpat arī ārsts – fizioterapeits ir pieejams jebkuram sporta skolas 

audzēknim pēc nepieciešamības (rehabilitācija pēc traumām, profilakse u.c.) 

Sadarbojoties ar sporta skolas vecāku padomi, iesaistīt audzēkņu vecākus sporta 

skolas ikdienas darbā, nosakot par prioritāti vecāku iesaistīšanos sporta skolas 

ikdienas darba organizēšanā. 



Turpināt realizēt vasaras diennakts nometnes un rast iespēju organizēt nometnes 

skolas brīvlaikos rudenī, ziemā un pavasarī - trīs reizes sezonā, tādejādi ieviešot 

intensīvāku mācību - treniņu procesu, līdztekus ierastajam. 

Turpināt sadarbību ar Rīgas domi, RD IKSD un citām pašvaldības iestādēm, 

piesaistot finansējumu, attīstot sporta skolas darbu plašākā iespējamā diapazonā. 

 


