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1. Rīgas Volejbola skolas vispārīgs 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 un pludmales volejbolā, kā arī interešu izglītības sporta programmu – vispārējā 

fiziskā sagatavotība.  

 Volejbola – bērnu jauniešu sporta skola tika dibināta 1971. gada 7. jūlijā. Sporta   
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skolā tika apvienotas vairākas volejbola nodaļa 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 skolai ir savs logo: 

 

 
 

 Sporta skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā administrācijas darbinieki – 

direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, struktūrvienības vadītājs, izglītības metodiķis 

un 15 tehniskie darbinieki, tai skaitā direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, 

sporta kompleksa vadītājs, ārsts un 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. 

- Pludmales volejbola programma, kods 20V 813001, licence P-17291, izdota 

15.08.2018. 

- Pludmales volejbola programma, kods 30V 813001, licence P-17292, izdota 

15.08.2018. 

Sporta skolā 2018./2019. mācību gadā izglītības programmas apgūst 648 bērni un jaunieši, 

no tiem 598 profesionālās ievirzes programmā volejbols, 41 profesionālās ievirzes 

programmā pludmales volejbols, 87 interešu izglītības programmā vispārējā fiziskā 

sagatavotība. Audzēkņu vecums profesionālās ievirzes grupās ir 7 - 20 gadi, bet interešu 

izglītības grupās 14 - 18 gadi.  

 Sporta skolā strādā 27 treneri, no tiem profesionālās ievirzes programmā volejbols 

treniņus vada 23 treneri, profesionālās ievirzes programmās pludmales volejbols 2 treneri, bet 

interešu izglītības programmā vispārēja fiziskā sagatavotība 2 treneri. Visiem treneriem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība. 

Treneru sadalījums pēc vecuma: 

- līdz 30 gadiem – 11 treneri 

- no 30 līdz 39 gadiem – 6 treneri 

- no 40 līdz 49 gadiem – 2 treneri 

- no 50 līdz 59 gadiem – 1 treneris 

- no 60 līdz 64 gadiem – 4 treneri 

- 65 gadi un vecāki – 2 treneri 
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 Kopā Sporta skolā 2018./2019. mācību gadā ir 44 mācību treniņu grupas, no tām 35 

profesionālās ievirzes programmā volejbols, 4 profesionālās ievirzes programmā pludmales 

volejbols un 5 interešu izglītībā. 

2018./2019. mācību gadā sporta skolā darbojas sekojošas profesionālās ievirzes 

mācību – treniņu grupas: 

- MT-1 volejbols – 3 grupas 

- MT-2 volejbols – 5 grupas 

- MT-3 volejbols – 1 grupa 

- MT-4 volejbols – 7 grupas 

- MT-5 volejbols – 3 grupas 

- MT-6 volejbols – 2 grupas 

- MT-6 pludmales volejbols – 2 grupas 

- MT-7 volejbols – 3 grupas 

- SMP-1 volejbols – 6 grupas 

- SMP-1 pludmales volejbols – 2 grupas 

- SMP-2 volejbols – 1 grupa 

- SMP-3 volejbols – 4 grupas 

 

 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā pludmales volejbola programma tika 

realizēta interešu izglītībā. 

 Katra mācību gada sākumā Sporta skola slēdz bezatlīdzības nomas līgumus ar citām 

skolām par sporta bāzes izmantošanu mācību - treniņu nodarbību realizēšanai profesionālās 

ievirzes programmā volejbols, savukārt programmas pludmales volejbols realizēšanai tiek 

slēgts nomas līgums ar SIA “O-Sands”. Līgumi tiek saskaņoti RD IKSD. 

2018./2019. mācību gadā ir noslēgti 26 bezatlīdzības nomas līgumi un 1 nomas līgums 

par sporta bāžu izmantošanu.  

 Sporta skola regulāri organizē Latvijas Jaunatnes čempionāta un Kausa izcīņas posmus 

visās vecuma grupās volejbolā, 2019. gada vasarā paredzēts rīkot 1. posmu pludmales 

volejbolā. Lai uzlabot mācību – treniņu procesu, Sporta skola katrā mācību gadā organizē 

vairākus Latvijas mēroga un starptautiskus volejbola turnīrus gan klasiskajā, gan pludmales 

volejbolā. Tāpat sporta skola katru gadu piedalās dažādos pasākumos (“Nāc un piedalies”, 

“Pārdaugavas svētki”, “Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta diena”), kuru ietvaros 

popularizē gan klasisko, gan pludmales volejbolu un sniedz ieskatu par iespējām uzsākt 

mācību – treniņu procesu Sporta skolā. 

 Sporta skola tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas republikas 

budžeta. Papildus ienākumi tiek gūti no sporta zāles un citu telpu iznomāšanas. Skolai 

iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti racionāli, apstiprinātā budžeta ietvaros, normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

 Sporta skolas audzēkņi  Latvijas izlašu sastāvos startē Pasaules un Eiropas čempionātu 

kvalifikācijas turnīros. Talantīgākie Sporta skolas audzēkņi tiek apvienoti izlasēs. Uz šo brīdi 

Sporta skolā izveidotas 4 izlases. Lielā meiteņu izlases šajā sezonā ar panākumiem startēja 

Baltijas volejbola līgā sievietēm, izcīnot godalgoto 3. vietu, zēni RTU/Robežsardze 
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komandas sastāvā. Labākie pludmales volejbolisti šobrīd gatavojas startiem Eiropas 

kvalifikācijai.  

 

2. Rīgas Volejbola skolas pamatmērķi 

Sporta skolas vīzija – Saglabāt līderu lomu starp profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēm volejbolā. 

Sporta skolas misija – Mēs spējam sagatavot vispusīgi attīstītus, profesionālus, 

pasaules mēroga volejbolistus.  

Vērtības –  

Dažādība – ceļš uz panākumiem; 

Atbildība – viena no kvalitātēm, ko saistām ar veiksmīgu darba ētiku un sabiedrības 

labklājību, kas mums visiem jāapgūst; 

Sasniegumi – smags darbs, kas spēj uznest virsotnēs. 

Sporta skolas darbības mērķis  -  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 uzdevumus; 

- 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 talantīgākajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas 

sportā; 

- Gatavot augstas klases sportistu rezerves, visu vecumu Latvijas izlasēm volejbolā; 

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

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 un interešu izglītības programmām; 

- Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; 

- Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos resursus. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Iepriekšējā Sporta skolas akreditācija notika 2009. gada jūnijā programmām Volejbols 

20V 81 300 un Volejbols 30V 81 300 ar ekspertu komisijas atzinumu. Komisijas vērtējums 
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pietiekami – 23.9 punktā Nodrošinājums ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un 

personāla attīstības plānošana.  

  

4. Rīgas Volejbola skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Sporta skolas darbība norit saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem, 

kuri nosaka skolas darbību, spēkā esošiem normatīviem aktiem, dibinātāja lēmumiem un 

Spora skolas nolikumu. 

Sporta skola realizē 4 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un  interešu 

izglītības programma – vispārējā fiziskā sagatavotībā. 

Īstenotās licencētās profesionālās ievirzes programmas: 

Nr.p.k. Programmas 

nosaukums 

Kods Īstenošanas 

ilgums 

Sporta 

treneri 

1. Volejbols 20V 813001 8 
19 

2. Volejbols 30V 813001 4 

3. Pludmales volejbols 20V 813001 8 
2 

4. Pludmales volejbols 30V 813001 4 

 

Mācību – treniņu process notiek atbilstoši apstiprinātām izglītības programmām un 

ievērojot 29.08.2017. MK noteikumus Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas” un citus normatīvos dokumentus.  

 Mācību – treniņu nodarbības grafiks ir direktora apstiprināts un atbilst licencēto 

izglītības programmu īstenošanas plānam un normatīvo aktu prasībām. Mācību – treniņu 

grafiks ir pieejams informatīvajā stendā, E- klases dienasgrāmatā. Audzēkņi un vecāki 
savlaicīgi tiek informēti par izmaiņām mācību – treniņu nodarbību grafikos.  

Mācību – treniņu nodarbību plānā ietilpst šādu sagatavotību pilnveide: 

- Vispārējā fiziskā sagatavotība; 

- Speciālā fiziskā sagatavotība; 

- Tehniskā sagatavotība; 

- Integrālā sagatavotība; 

- Teorētiskā sagatavotība; 

- Taktiskā sagatavotība; 

- Psiholoģiskā sagatavotība. 

       Pedagogi mācību saturu plāno ievērojot pēctecību tā apguvē. Mācību gada sākumā 

pedagogi plāno mācību satura tematisko un kalendāro sadalījumu attiecīgajai mācību – 

treniņu grupai, ņemot vērā audzēkņu vecumu, spējas un prasmes. Plānojot gada un mēneša 

plānus tiek ņemti vērā sacensību grafiki un Latvijas Volejbola federācijas izstrādātais izlašu 

darbības plāns.  

Sporta skolā darbojas pedagoģiskā padome, kurā piedalās visi Sporta skolas pedagogi. 

Sēdes tiek organizētas trīs reizes gadā (septembris, decembris, maijs). Pedagoģiskajās 
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padomes sēdēs analizē audzēkņu sasniegumus, rezultatīvo rādītāju izpildi un lemj par 

audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu un pārcelšanu nākamajā apmācības gadā. Pēc kā tiek 

izdots Sporta skolas direktora rīkojums par izglītojamajiem un tos reģistrē veicot ierakstu 

izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā, atbilstoši normatīvajiem aktiem un VIIS datu 

bāzē. 

Administrācija regulāri veic mācību plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu un 

hospitāciju turpmākā darba uzlabošanai un pilnveidošanai. Analizējot mācību – treniņu 

nodarbības, to struktūra ir pārdomāta, mērķtiecīga, izglītojamajiem ir saprotami mērķi un 

uzdevumi.  

No 2016./2017. mācību gada mācību darba uzskaites žurnāli tiek aizstāti ar skolvadības 

sistēmu “E-klase”. Treneri šajā sistēmā veic nodarbību uzskaiti un pievieno savu grupu gada 

un mēneša darba plānus. Skolas vadība reizi mēnesī veic “E-klases” pārbaudi, 

nepieciešamības gadījumā veic ierakstus par uzlabojumiem, kas jāveic konkrētajam trenerim. 

Skolā nodarbību saraksti ir direktora apstiprināti un izvietoti visiem labi redzamā vietā – 

administrācijas gaitenī. 

Audzēkņiem, kuri apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu tiek 

izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. 

 

Izglītojamo skaits Rīgas Volejbola skolā pa mācību gadiem: 

Mācību gads Volejbols Interešu izglītība Pludmales volejbols 

2012./2013. 549 67 - 

2013./2014. 480 72 - 

2014./2015. 535 60 - 

2015./2016. 587 111 - 

2016./2017. 573 124 - 

2017./2018. 626 174 - 

2018./2019. 598 87 41 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Mācību – treniņu nodarbības notiek atbilstoši licencētām izglītības programmām 

- Izstrādāti mācību gada plāni 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Treniņu un sacensību sistēmas pilnveidošana sadarbībā ar Latvijas Volejbola 

federāciju 

- Nodrošināt mācību – treniņu grupu pēctecību pludmales volejbola programmā 

 

Vērtējuma līmenis – pietiekams 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību darbs sporta skolā tiek plānots, nosakot darba mērķus un uzdevumus katram 

mācību gadam (Gada plāns 2019. gadam) un atbilstoši Attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm.  

Mācību process tiek organizēts kvalitatīvi. Mācīšanas metodes ir pārdomātas, virzītas uz 

audzēkņu zināšanu un prasmju attīstīšanu. To apliecina iekļauto Sporta skolas audzēkņu 

skaits Valsts un pieaugušo izlasēs.  

Katra mācību – treniņu nodarbība tiek atzīmēta skolvadības sistēma “E-klase”, kuru 

treneris aizpilda atbilstoši noteiktajām prasībām, kuru uzrauga direktora vietnieks izglītības 

jomā.   

Pēc apstiprināta plāna visa mācību gada garumā tiek veiktas mācību – treniņu nodarbību 

hospitācijas, lai direktors un/vai direktora vietnieks izglītības jomā varētu analizēt trenera 

darbu un tā apstākļus. 

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Sporta skolā tiek organizēta treneru metodiskā sēde, 

kurā tiek apspriesti aktuālākie jautājumi un analizēts līdz šim paveiktais. 

Treneriem rakstot iesniegumu Sporta skolas administrācijai ir iespējams saņemt un 

papildināt mācību – treniņu procesam nepieciešamo inventāru. 

Treneri sadarbībā ar administrāciju kopīgi strādā pie programmu un kontrolnormatīvu 

izstrādāšanas, uzlabošanas un papildināšanas, kā arī seko jaunākajai metodikai un izmanto 

darbā sava sporta veida mācību satura programmas. 

  Treneri savā darbā izmanto dažādas metodes – uzskates, atkārtojuma, demonstrējuma, 

rotaļu, sacensību u.c. Kā arī 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 procesa īstenošana ir maksimāli tuvināta 

reālai sacensību situācijai, kas iekļauta mācību plānos. Treniņu procesā pēc nepieciešamības 

notiek iekšējās sacensības starp mācību-treniņu grupām.  

 

Sporta skolā plānveidīgi tiek 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, sevis izzināšana, sociālas un kulturālas 

prasmes saskarsmē ar komandas biedriem, tiesnešiem, pretinieku komandām. Teorētiskajās 

nodarbībās audzēkņi iepazīstas ar volejbola un Latvijas sporta vēsturi, kā arī ar sporta veida 

kaldinātājiem. Sporta skolā ir ētikas kodekss. 

Piedalīšanās sacensībās notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ievērojot 

visus drošības pasākumus. 

Audzēkņi ir 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. 
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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, 2018./2019. 

mācību gadā notiks astoņas vasaras mācību – treniņu nometnes.  

Katra mācību gada ietvaros treneriem un administrācijai tiek organizēts pieredzes 

apmaiņas brauciens uz kādu citu Latvijas sporta skolu, 2017./2018. mācību gadā tika 

apmeklēta Jēkabpils Sporta skola, bet gadu iepriekš Kuldīgas Novada Sporta skola. 

Katra mācību gada beigās tiek veikts katras mācību – treniņu grupas darba izvērtējums. 

Darba izvērtējumu veic attiecīgās grupas treneris kopā ar skolas administrāciju. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Sakārtota mācību – treniņu procesa organizācija 

- Pieejama un sakārtota infrastruktūra 

- Pieejamas tehnoloģijas mācību – treniņu procesa analizēšanai un pilnveidošanai 

- Pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas sporta skolām 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Sadarbībā ar Latvijas volejbola federāciju izstrādāt paraugprogrammu pludmales 

volejbolā 

- Pielāgot skolvadības sistēmu “E-klase” specifiski sporta skolas vajadzībām sadarbība 

ar sistēmas uzturētāju 

- Organizēt mācību treniņu nometnes pludmales volejbola audzēkņiem 

- Pilnveidot sacensību sistēmu pludmales volejbolā 

 

Vērtējuma līmenis –  labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

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

kalendāru un tekošās sezonas izvirzītajiem mērķiem un to sasniegšanas kārtību. Katras 

sezonas sākumā  audzēkņiem tiek atkārtoti volejbola spēles noteikumi, kā arī drošības 

noteikumi. 

Lielākā daļa audzēkņu aktīvi apmeklē mācību - treniņu nodarbības un sporta sacensības, 

notiek apmeklējumu uzskaite. Treneri ar izglītojamiem pārrunā neattaisnoto kavējumu 

iemeslus. Nepieciešamības gadījumā notiek sarunas ar izglītojamo vecākiem par kavējumu 

iemesliem.  

Pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību-treniņu darbu, rosina strādāt atbilstoši spējām, 

motivē mērķtiecīgam, regulāram treniņu darbam, talantīgākos izglītojamos gatavo augstu 

sasniegumu sportam. 

Treneriem un audzēkņiem ir pieejama sporta skolas infrastruktūra: 

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

- Trenažieru zāle vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai; 

http://www.nometnes.gov.lv/
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- Telpas teorētiskās, taktiskās un psiholoģiskās sagatavotības pilnveidošanai; 

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

Tāpat treniņu procesa organizēšanai pieejami dažādi specializētie volejbola trenažieri un 

palīglīdzekļi, piemēram, servju mašīna. 

Treneriem ir pieejams tehnoloģiskais nodrošinājums: 

- Televizors; 

- Projektors; 

- Digitālā videokamera; 

- Digitālā foto kamera 

- Datori un cita biroja tehnika. 

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 izstrādāto un RD IKSD 

saskaņoto volejbola attīstības programmu, kurā tiek noteikti Rīgas izlašu darbības mērķi un 

uzdevumi. 

Treneri kopā ar audzēkņiem katru gadu piedalās dažādos publiskos pasākumos – “Nācu 

un piedalies”, “Pārdaugavas svētki” u.c. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Audzēkņi ir informēti par tekošās sezonas izvirzītajiem mērķiem un to sasniegšanas 

kārtību  

- Audzēkņi tiek motivēti apmeklēt mācību – treniņu nodarbības, apzinoties iespēju 

pārstāvēt Rīgu un Latviju augsta mēroga sacensībās 

- Mācību – treniņu darbs noris modernās sporta bāzēs 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Iesaistīt audzēkņus mācību sasniegumu vērtēšanā, paaugstinot personīgo atbildību par 

kvalitatīvu profesionālās izglītības iegūšanu 

- Radīt iespēju piedalīties vairāk starptautiskos turnīros ārpus Latvijas 

- Veidot Sporta skolas izlases pludmales volejbolā 

 

Vērtējuma līmenis – pietiekams 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Audzēkņu sasniegumu vērtēšana organizēta atbilstoši teorētisko nodarbību un mācību 

treniņu nodarbību plānam. Sporta skolā ir izstrādāta audzēkņu sasniegumu vērtēšanas 

sistēma, kurā ietilpst piedalīšanās sacensībās, treniņu apmeklējuma, pārcelšanas 

kontrolnormatīvu izpildes uzskaite un analīze. Sporta skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi  

“Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana ”. Audzēkņi un viņu vecāki ir informēti 

par sasniegumu vērtēšanas kārtību. 
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Sacensību sezonas noslēgumā, maijā, visiem Sporta skolas audzēkņiem tiek organizēta 

kontrolnormatīvu izpilde. Pēc kontrolnormatīvu izpildes, Sporta skolas izglītības metodiķis 

apkopo rezultātus un kopā ar treneriem tie tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, kuras 

tiek protokolētas.  

Metodiskajās sēdēs tiek apkopotas un analizētas arī katra trenera iesniegtās rezultatīvo 

rādītāju atskaites, kurās atspoguļoti mācību – treniņu grupas sasniegtie rezultāti Latvijas 

Volejbola federācijas rīkotajās sacensībās (Kausa izcīņa un Jaunatnes čempionāts) un citās 

sacensībās. Katrs treneris sniedz atskaiti par sasniegto rezultātu, salīdzina to ar citiem gadiem, 

sniedz redzējumu, kas jāmaina, lai nākotnē sasniegtu labāku rezultātu. 

Sporta skolā ir vienotas formas veidlapas gada atskaitei un citiem mācību darba 

dokumentiem.  

Izglītojamo pārcelšana nākamā apmācības gadā grupās notiek atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Sporta skolā ir pieejami sacensību nolikumi un Latvijas Jaunatnes čempionāta protokoli. 

Notiek iegūto datu uzskaite un analīze. Izglītojamie un vecāki ir informēti par rezultātiem un 

to analīzi. 

Trenera darba vērtēšana katru gadu notiek arī Latvijas Volejbola federācijas konkursa 

“Labākais volejbola treneris” ietvaros. Skolas administrācija apkopo un iesniedz Latvijas 

Volejbola federācijai informāciju par katru treneri -  izcīnītās vietas Latvijas Jaunatnes 

čempionātā, izcīnītās vietas Latvijas Kausā, dalība citās sacensībās, mācību – treniņu 

nometņu organizēšana, audzēkņi valsts izlasēs u.c. kritērijiem. Pēc kritēriju apkopošanas tie 

tiek iesniegti Latvijas Volejbola federācijai. 

Mācību gada beigās, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tiek sagatavotas atskaites 

iesniegšanai Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta departamentam. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Skolā ir noteikta kārtība audzēkņu rezultātu uzskaitei 

- Tiek veikta sasniegumu uzskaite VIIS un katram audzēknim individuāli 

- Treneri un administrācija veic sasniegumu analīzi 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Uzlabot audzēkņu rezultātu uzskaiti pludmales volejbola programmā 

- Nodrošināt pludmales volejbola sacensību nolikumu un protokolu pieejamību  

 

Vērtējuma līmenis - pietiekami 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

Audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmās paredzētās 

teorētiskās un praktiskās zināšanas, 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. 
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Sporta skolas audzēkņi ir kandidāti visu vecumu valsts izlašu sastāvos un to skaits katru 

gadu palielinās. Tāpat katru gadu tiek izcīnītas godalgotas vietas Latvijas Čempionātā, 

Latvijas Kausā u.c. sacensībās Latvijā un ārpus tās robežām. 

2018. gadā par Latvijas labāko volejbolisti tika atzīta Rīgas Volejbola skolas audzēkne – 

Marta Kamēlija Levinska. 

 

Sporta skolas audzēkņi Latvijas volejbola izlašu kandidāti: 

 

Izlase Kandidāti Treneris 

Vīriešu nacionālā Renārs Pauls Jansons 

Jānis Medenis 
Jānis Bomiņš 

   

U18/19 junioru zēnu Renārs Pauls Jansons 

Eduards Karosēvičs 

Kristers Niks Ērglis 

Jānis Bernards 

Arsēnijs Stepaņko 

Atis Krebss 

Igors Bolsunovskis 

Kristaps Bērziņš 

 

 

Oskars Aizporietis 

Aivars Liniņš 

 

 

 

 

   

U16/17 junioru zēnu Kārlis Uģis Ābelītis Gatis Vanags 

   

Sieviešu nacionālā Marta Kamēlija Levinska 

Irbe Andike Lazda 

Elza Reknere 

Elīna Zvaigzne 

Normunds Lūsis 

Andris Vitauts Kļaviņš 

Viktorija Korbuta/  

Natālija Deveikusa 

   

U17/18 junioru 

meiteņu 

Kristīne Kramēna 

Jekaterina Gordejeva 

Alise Kjasile 

Elza Reknere 

Laura Tiltiņa 

Līva Staķava 

Sofija Ignatjeva 

Vlada Pridatko 

Katrīna Paula Krustkalne 

Olga Kuzņecova 

Margarita Mihailova 

Anastasija Belova 

Liene Penka 

 

 

 

Normunds Lūsis 

Andris Vitauts Kļaviņš 

Viktorija Korbuta  

Natālija Deveikusa 

Svetlana Cepurīte 
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U15 junioru meiteņu Melisa Muižniece 

Anna Cepurīte 

Svetlana Cepurīte 

Natālija Deveikusa 

 

 Sporta skolas audzēkņi pagaidām nav starp Latvijas pludmales volejbola izlašu 

kandidātiem, jo jaunākie kandidāti tiek atlasīti no 18 gadu vecuma, bet sporta skolā esošie 

audzēkņi ir jaunāki. Plānots, ka jau 2019. gadā pirmie sporta skolas audzēkņi piedalīsies atlasē 

uz Eiropas čempionātu pludmales volejbolā. 

Izcīnītas godalgotās vietas Latvijas Čempionātā un Latvijas Kausā volejbolā 2017./2018. 

mācību gadā: 

Vecuma grupa Latvijas Kauss Latvijas Čempionāts 

U-12 zēni - 2. vieta 

U-13 zēni - - 

U-14 zēni - - 

U-15 zēni - - 

U-16 zēni 2. vieta 1. vieta 

U-17 zēni 1. vieta, 3. vieta 1. vieta, 3. vieta 

U-19 zēni 1. vieta 1. vieta 

U-12 meitenes 2. vieta, 3. vieta 1. vieta, 3. vieta 

U-13 meitenes 1. vieta, 2. vieta 1. vieta, 3. vieta 

U-14 meitenes 1. vieta 3. vieta 

U-15 meitenes 2. vieta, 3. vieta 1. vieta, 3. vieta 

U-16 meitenes 1. vieta, 3. vieta 1. vieta, 2. vieta 

U-17 meitenes 1. vieta, 2. vieta 1. vieta 

U-19 meitenes 1. vieta 1. vieta 

 

Izcīnītas vietas Latvijas Čempionātā pludmales volejbolā 2017./2018. mācību gadā: 

Vecuma grupa Latvijas Čempionāts 

U-13 zēni 2; 7; 4; 5; 12; 14; 3; 14; 17; 

5; 9 

U-15 zēni 5; 4; 14; 15; 2; 21; 3; 8; 14; 

5; 9 

U-17 zēni 15; 17; 19; 7; 15; 10; 9 

U-19 zēni 8; 12; 9 

U-13 meitenes 7; 8; 8; 9; 9; 9 

U-15 meitenes - 

U-17 meitenes - 

U-19 meitenes 1; 9; 1; 1 

 

Paralēli startiem jaunatnes sacensībās talantīgākajiem skolas audzēkņiem ir iespēja startēt arī 

pieaugušo sacensībās. 2017./2018. mācību gada ietvaros skolas komandas izcīnīja uzvaru 
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Nacionālajā līgā 2 vīriešiem un Nacionālajā līgā sievietēm. 2018./2019. mācību gadā Sporta 

skolas meiteņu  izlase izcīnīja 3. vietu Baltijas līgā sievietēm.  

2017. gadā Latvijas Jaunatnes olimpiādē Smiltenē Sporta skolas audzēkņu nokomplektētās  

komandas izcīnīja sekojošas vietas: 

- Volejbols zēniem – 2. vieta 

- Volejbols meitenēm – 1. vieta 

- Pludmales volejbols zēniem – 1. vieta 

- Pludmales volejbols meitenēm – 5. vieta 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Liela pārstāvniecība Latvijas izlasēs volejbolā 

- Audzēkņu spēja izcīnīt godalgotas vietas 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Panākt pirmo audzēkņu iekļūšanu Latvijas pludmales volejbola izlasēs 

- Izcīnīt godalgotas vietas Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2019. gadā gan volejbolā, gan 

pludmales volejbolā 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.4.  Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

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

ar sekojošiem noteikumiem: 

- 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. 

Visi Sporta skolas darbinieki ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides 

programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā". Treneri kursos ir apguvuši 

pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un saņēmuši par to sertifikātus. Visās treniņu un 
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sacensību vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas. Sacensību norišu 

vietās ir medmāsa. 

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

drošības noteikumiem un vizuālajiem informatīvajiem līdzekļiem.  

Sporta skolas audzēkņi veic 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. 

Sadarbībā ar Pašvaldības policiju skola iekļauta apsekojamo iestāžu skaitā, tādejādi 

nodrošinot audzēkņu drošību īpaši diennakts tumšajā laikā. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Izstrādāti drošību reglamentējošie dokumenti 

- Tiek veiktas padziļinātās veselības pārbaudes 

- Traumu gadījumā pieejams fizioterapeits 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Psihologa piesaiste talantīgāko audzēkņu rezultātu uzlabošanai 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

2016. gadā darbu sāka Sporta skolas pašpārvalde. Tās sastāvu veido no katras mācību – 

treniņu grupas viens vecāks, vecāko mācību – treniņu grupu audzēkņi un divi treneri, kurus 

ievēl pedagoģiskās padomes sēdē. Skolas padomes galvenais uzdevums ir sekmēt audzēkņu, 

vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, veikt aptaujas par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas 

labiekārtošanā.  

Audzināšanas darbs skolā tiek organizēts plānveidīgi. Audzināšanas plāns iekļauts Sporta 

skolas Gada plānā. Tiek domāts par audzēkņu patriotiskumu. Svētku laikā Sporta skolas 

vestibils iekārtots atbilstoši pasākuma noskaņai. Sacensību laikā tiek atskaņota Valsts himna.  

Treneri sadarbojas ar vecākiem, risina audzēkņu personības veidošanās un attīstības 

jautājumus. Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski – psiholoģiskā vide.   

Treneri ir apmeklējuši kursus par audzināšanas darba jautājumos un saņēmuši par to 

sertifikātus. 
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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 regulāri piedalās mācību – treniņu nometnēs, kuru laikā attīsta dažādas sociālās 

prasmes, piemēram, būt patstāvīgiem, darboties komandā u.c. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Komunikācija ar citu valstu sporta skolu audzēkņiem – pieredzes apmaiņa 

- Pieredze organizatoriskajā darbā 

- Piedaloties mācību – treniņu nometnēs attīstītas sociālās prasmes 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Turpināt pilnveidot audzēkņu uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes 

- Iesaistīt audzēkņus pasākumu organizēšanā un norisē  

- Skolas organizētajos turnīros piesaistīt vairāk ārzemju komandas 

- Nodrošināt vairāk līdzekļus audzēkņu braucieniem uz citu valstu turnīriem 

 

Vērtējuma līmenis - pietiekams 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Sporta skolai ir izveidota sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (turpmāk - 

LSPA). Katru gadu ir vairāki LSPA studenti, kuri apgūst volejbola trenera vai vadītāja sporta 

jomā amatu. Studenti kā savu prakses bāzi izvēlas 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. 

2017./2018. mācību gadā darbu sporta skolā uzsāka 2 treneres, kuras absolvējušas Sporta 

skolu un šobrīd turpina studijas LSPA. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Laba sadarbība ar LSPA 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Veidot sadarbību ar Latvijas augstskolām, lai talantīgākajiem sporta skolas 

audzēkņiem būtu iespēja savienot mācību – treniņu procesu augstākās sporta 

meistarības grupā un studijas augstskolā 
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Vērtējuma līmenis - pietiekams 

 

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.  

Vasaras mācību – treniņu nometnes tiek plānotas jau rudenī, lai gan bērni, gan vecāki 

laicīgi var saplānot laiku gan treniņiem, gan atpūtai. 

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 prasmēm. Plāns tiek realizēts kopā ar treneri vai fizioterapeitu. 

Starp treneriem notiek pieredzes apmaiņa un diskusijas par kursos iegūtām atziņām, par darbu 

ar talantīgajiem izglītojamiem. Skolā katru gadu tiek rīkoti iekšējie semināri, kuros pieredzes 

bagātie treneri dalās savās idejās un redzējumā par volejbolu ar jaunākajiem treneriem. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Individuāla pieeja talantīgākajiem audzēkņiem 

- Sporta skola veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu iesaistīšanos augstāka mēroga 

komandās un sacensībās 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Veidot labāku sadarbību ar talantīgāko audzēkņu vecākiem 

- Izstrādāt individuālas treniņu programmas visiem vecuma posmiem 

 

Vērtējuma līmenis – pietiekams 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Sporta skolā mācību treniņu grupās ir iespējams integrēt izglītojamos ar speciālām 

vajadzībām, maksimāli nodrošinot un ņemot vērā audzēkņa vajadzības. Sporta skolā ir 

nodrošināta pieeja fizioterapeitam, kurš katram Sporta skolas audzēknim sadarbībā ar 

attiecīgā audzēkņa treneri, izstrādā individuālu treniņu plānu. 

Audzēkņiem, iestājoties Sporta skolā, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, par veselības 

stāvokli ar  norādi, ka drīkst nodarboties ar sportu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.  

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Pedagogiem ir pozitīva attieksme, laba sadarbība ar izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām un viņu vecākiem 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Atbalsts katra audzēkņa optimālai izaugsmei 
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Vērtējuma līmenis – labs  

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sporta skolai ir laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Divas reizes gadā tiek rīkotas 

vecāku padomes sēdes, kurās skolas vadība apmainās viedokļiem ar vecāku pārstāvjiem. 

Vecāku padomē katru treneri pārstāv vismaz viens vecāks, kurš ir kā grupas vecākais un pēc 

padomes sēdes aktuālo informāciju nodod pārējiem vecākiem. 

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. Tāpat papildus vecāku sapulces tiek rīkotas 

pirms startiem sacensībās ārpus Latvijas robežām. 

Gan Sporta skolas vadības, gan visu treneru tālruņa numuri un e-pasti ir pieejami Sporta 

skolas mājas lapā, tāpēc, ja nepieciešams vecāki var sazināties un pārrunāt aktuālos 

jautājumus vai radušās problēmas. Skolas vadības pieņemšanas laiki ir publicēti gan skolas 

mājas lapā, gan pie attiecīgo darbinieku kabineta durvīm. 

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. 

2016. gadā tika dibināts Rīgas Volejbola skolas atbalsta fonds. Atbalsta fonds ir no Sporta 

skolas neatkarīga organizācija, fonda darbību vada audzēkņu vecāki. Fonda mērķis ir veicināt 

sadarbību starp vecākiem un Sporta skolu, palīdzēt Sporta skolas vadībai un treneriem īstenot 

dažādus mērķus, piesaistīt papildus finansējumu. 

Par visām aktualitātēm, kas notiek Sporta skolā gan audzēkņu ģimenes, gan pārējā 

sabiedrība tiek informēta Sporta skolas mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos.  

Līdz šim treneru sadarbība ar vecākiem vērtējama kā ļoti pozitīva. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Darbojas Skolas padome 

- Regulāras vecāku sapulces 

- Darbojas Sporta skolas atbalsta fonds 

- Notikumu atspoguļošana interneta vidē 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Palielināt vecāku skaitu, kas klātienē atbalsta savus bērnus sacensībās 

- Palielināt vecāku padomes locekļu skaitu 

 

Vērtējuma līmenis - labs 
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4.5. Iestādes vide 

4.5.1.  Mikroklimats 

Sporta skola mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Sporta 

skola veicina audzēkņos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

skola. Ir izveidotas vienota dizaina sporta formas, kā arī dažāda papildus atribūtika ar skolas 

logo – uzlīmes, krūzītes, lietus sargi, sporta maisiņi utt. Atribūtiku audzēkņi saņem dāvanās 

par labiem sasniegumiem sacensībās. Tāpat skolas atribūtika tiek dāvināta citām 

organizācijām, lai reprezentētu skolu, dodoties pieredzes apmaiņas braucienos vai braucienos 

uz sacensībām. Sporta skolas logo tiek izmantots uz plakātiem, kuros tiek ziņots par 

gaidāmajām sacensībām, tāpat plakāti  ar skolas logo ir izvietoti sporta zālē. Piedaloties 

pasākumos ārpus skolas, tiek izmantoti karogi ar skolas logo. 

Lai veicinātu Sporta skolas atpazīstamību, darbojās mājas lapa, informācija plaši tiek 

atspoguļota sociālajos tīklos, par lielākajiem panākumiem tiek komunicēts ar mēdijiem. 

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.   

Darbinieki ciena un atbalsta viens otru, pamatā strādājošiem ir pozitīvs viedoklis par 

Sporta skolu. Skolas vadība atbalsta katra darbinieka spējas un veikto darbu, tā cenšas 

nodrošināt vienlīdzības principu mācību treniņu procesā. Izglītojamie un treneri jūtas 

vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās piederības. 

Treneri ir lojāli Latvijas Republikai, ievēro neitralitāti mācību un audzināšanas 

procesā, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. 

Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar skolas darbu, un viņi saņem nepieciešamo atbalstu gan 

no skolas administrācijas, gan no kolēģiem. Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi un darba 

kārtības noteikumi, to kontroli veic skolas vadība. Izglītojamo savstarpējās attiecības ir 

draudzīgas un izpalīdzīgas. Izglītojamo un pedagogu attiecībās valda savstarpēja cieņa un 

sapratne. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Sporta skola veido un kopj savas tradīcijas 

- Sporta skolas audzēkņi tiek audzināti patriotiski pret skolu 

- Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Iesaistīt skolas tradīciju kopšanā un attīstīšanā audzēkņu vecākus 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Sporta skolā 2017. gadā tika veikta skolas ēkas siltināšana un atjaunošana, 2018. gada 

vasarā veikts sporta zāles kapitālais remonts. Projekti realizēti sadarbībā ar Rīgas domes 

Īpašumu departamentu.  Gan administrācijas telpas, gan ģērbtuves un pārējās telpas, kuras 

izmanto treneri un audzēkņi ir izremontētas, tajās ir patīkami uzturēties. Pirms remontdarbu 
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veikšanas tika veikta aptauja audzēkņu vidū, lai noskaidrotu viņu idejas, vēlmes un iespēju 

robežās tās tika realizētas.  

2017. gada vasarā pie Sporta skolas tika izveidoti divi pludmales volejbola laukumi, 

kas ir publiski pieejami.   

Sanitār higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību – treniņu procesa prasībām. Ir kontroles 

institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Skolas 

izmantojamās telpas ir tīras un kārtīgas. Ir pieejamas un lietojamas dušas telpas. Pēc treniņu 

nodarbībām izmantotais inventārs tiek kārtīgi novietots tam paredzētās vietās.  

Sporta skolas teritorija nav norobežota, ir pieejama stāvvieta. Ceļu satiksme ir 

organizēta labi, sadarbībā ar Pašvaldības policiju,  Cieceres ielā pie Sporta skolas tika 

uzstādīti ātruma vaļņi, lai audzēkņi var justies droši.  

Katrai mācību – treniņu vietai noteikti izmantošanas noteikumi, izglītojamie ar tiem ir 

iepazīstināti un ievēro tos.   

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Atjaunota un labiekārtota sporta zāle 

- Telpas ir drošas, tajās ir patīkami uzturēties 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Turpināt veikt remontu vēl neremontētajās telpās 

- Materiāli tehniskās bāzes modernizēšana 

- Sakārtot skolas teritoriju (nožogojumu, celiņus) 

 

Vērtējuma līmenis - pietiekams 

 

4.6. Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Sporta skolas darbs notiek gan sporta skolas juridiskajā adresē gan citās vispārizglītojošas 

skolās, gan O-Sands pludmales volejbola centrā, gan Rīgā esošajos pludmales volejbola 

laukumos. Ar visām sporta bāzēm tiek slēgti līgumi par to izmantošanu. Tāpat, lai attīstītu 

vispārīgo fizisko sagatavotību, ir iespēja slēgt bezatlīdzības līgumus par Rīgā esošo stadionu 

izmantošanu un aizvadīt treniņus stadionā. Visas sporta treniņu bāzes ir labiekārtotas, tajās 

pieejamas garderobes ar dušām un labierīcības.  

Sporta skolā audzēkņiem ir pieejama sporta zāle, trenažieru zāle, telpas teorētiskām 

nodarbībām, kā arī atsevišķa vingrošanas zāle. 2017. gada vasarā pie skolas tika ierīkoti 

pludmales volejbola laukumi. 2018. gada vasarā tika atklāts Rīgas centra sporta kvartāls, kurā 

atrodas trīs pludmales volejbola laukumi, šie laukumi vasaras periodā tiek izmantoti mācību 

– treniņu nodarbību organizēšanai. 

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 
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nodrošinājuma iegādei. Pēdējos gados iegādāts jauns multifunkcionāls trenažieris, kā arī 

servju mašīna. 

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. 

Skolas darbinieku vajadzībām ir pieejami datori, kopētājs, mācību literatūra un 

nepieciešamais inventārs mācību procesa realizēšanai. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Sporta skolai ir pieejama plaša materiāli tehniskā bāze 

- Sporta skolai ir savs autobuss 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Veikt kosmētisko remontu un labiekārtot trenažieru zāli 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.6.2. Personālresursi 

Sporta skolā strādā -  direktors, direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietniece 

saimnieciski administratīvajā darbā, struktūrvienības vadītājs, izglītības metodiķis, ārsts, 

medicīnas māsa, lietvedības pārzine, sporta kompleksa vadītājs, autobusa vadītājs, sporta 

instruktors, 2 kvalificēti strādnieki, 2 sētnieki, 3 ēkas dežuranti, 4 apkopējas un 26 sporta 

treneri. Direktoram ir augstākā pedagoģiskā sporta izglītība. Treneru sastāvam: profesionālais 

bakalaurs – 13 treneri, profesionālais maģistrs – 5 treneri, pirmā līmeņa augstākā profesionālā 

izglītība – 4 treneri, zinātņu doktors – 1 treneris, studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

– 3 treneri.  

Sporta skolā ir visi nepieciešamo sporta veidu treneri ar atbilstošu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju. 17 treneri ieguvuši B kategorijas sporta speciālista sertifikātu,  9 

treneri atbilst kategorijai, kam ir tiesības strādāt bez sertifikāta ( studē Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā Neklātienes nodaļā vai 5 gadi pēc diploma saņemšanas).  

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai un mācību-treniņu 

grupu skaita nodrošinājumam ir atbilstošs pedagogu skaits. Pedagoģiskā personāla sadalījums 

pēc vecuma ir vienmērīgs. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu sporta veidu attīstību, 

tiek piesaistīti jauni pedagogi, izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmiju.  

Personāla tālākizglītība tiek plānota. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus 

– gan Latvijas Volejbola federācijas, gan citu organizāciju organizētus. Plāna izpilde tiek 

kontrolēta (kursu apliecību, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas atrodas darbinieku personu 

lietās, informācija ievadīta VIIS datu bāzē), tā tiek sistemātiski aktualizēta.  
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Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās ar pedagoģisko darbību 

saistītās aktivitātēs – sacensībās, semināros, konferencēs. Reizi gadā sporta skola organizē 

pieredzes apmaiņas braucienu uz kādu citu Latvijas sporta skolu, tā ir lieliska iespēja 

apmainīties ar viedokļiem un diskutēt gan ar sava, gan citu sporta veidu pārstāvjiem. Vairāki 

treneri un administrācijas darbinieki ir iesaistīti Latvijas Volejbola federācijas komisiju 

darbībā.  Šajās aktivitātēs iegūto treneri izmanto mācību - treniņu procesā. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Visiem Sporta skolas treneriem ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām  atbilstoša 

izglītība 

- Profesionālo kompetenci pilnveido atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Veidot sadarbību ar ārvalstu sporta skolām, veidot pieredzes apmaiņas braucienus ar 

tām 

- Papildus piesaistīt pludmales volejbola trenerus 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.7.  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Sporta skola darbu plāno ilglaicīgam periodam (Attīstības plāns 2018. – 2020. gadam), 

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 darba plāns, kurā ir iekļautas 

administrācijas sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās komisijas sēdes u.c., 

kurās tiek plānota tālāka skolas attīstība. Izstrādājot gada plānu tiek izvērtēts arī iepriekšējā 

gada plāns – novērtēts paveiktais un meklētas attīstības iespējas. 

Administrācijas darbinieki katra gada sākumā skolas direktoram iesniedz ciklogrammu, 

kurā ir uzskaitīti katra mēneša galvenie uzdevumi un paveicamie darbi. 

Darbs tiek plānots, pamatojoties uz iepriekš paveiktā analīzi. 

Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba pašnovērtēšanas procesā. Pedagogi zina sava 

darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro to sava darba plānošanā. Ar skolas 

pašnovērtējuma materiāliem tiek iepazīstināti skolas darbinieki, tie tiek saskaņoti ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta  departamentu. 

 Sporta skola regulāri iesaistās un realizē dažādus Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta konkursus. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Sporta skolā ir izstrādāts mācību gada plāns 
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- Pašnovērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā darba plānošanā 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Turpināt uzklausīt audzēkņu, treneru un vecāku ieteikumus skolas darba tālākai 

attīstībai. 

 

Vērtējuma līmenis - pietiekams 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Sporta skolā ir noteikta obligātā dokumentācija. Sporta skolas darbu reglamentējošie 

dokumenti atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām un nav pretrunā ar tiem. Ir izveidota un 

apstiprināta Sporta skolas nomenklatūra un pēc tās prasībām ir sakārtota obligātā 

dokumentācija, atbilstoši lietvedības prasībām. Ir iekārtots uzskaites žurnāls nelaimes 

gadījumu fiksēšanai. 

 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  plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Sporta skolā ir pedagoģiskā procesa vadības pasākumu 

plāns. Reizi nedēļā notiek vadības sanāksmes, kurās vadība risina aktuālos jautājumus gan 

mācību- treniņu procesā, gan darba plāna izpildē un analizē atsevišķus sporta skolas 

sasniegumus. 

Sporta skolas direktors katra gada beigās 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 administrācija apkopo un savās sēdēs izrunā darbinieku, audzēkņu un viņu 

vecāku izvirzītos priekšlikumus.  

Vismaz reizi gadā tiek rīkota sanāksme skolas tehniskajiem darbiniekiem un vadībai, tiek 

pārrunāti aktuālie jautājumi par paveikto un plānoto, skolas vadība uzklausa priekšlikumus 

darba vides uzlabošanai, iespēju robežās tos cenšas īstenot. 

Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar kompetentiem speciālistiem, 

darbiniekiem, sadarbojas ar vecākiem. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.  

Skolā darbojas Pedagoģiskā padome, kurā piedalās visi skolā strādājošie pedagogi. 

Pedagoģiskās padomes sēdes tiek protokolētas. Notiek pieņemto lēmumu kontrole. Pēc 

nepieciešamības notiek treneru informatīvās apspriedes (piemēram, meiteņu sekcijas treneri, 

skolas izlašu treneri, pludmales volejbola treneri u.c.). Darbinieki, kuri attaisnotu iemeslu dēļ 

nepiedalās sanāksmēs, par pieņemtajiem lēmumiem tiek informēti e-pastā vai individuāli 
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ierodas pārrunāt aktuālos jautājumus. Pieņemtajiem lēmumiem tiek paredzēts un kontrolēts 

izpildes laiks. Svarīgu jautājumu pieņemšanā direktors konsultējas ar kolektīvu. 

 

Sporta skola sistemātiski organizē metodisko darbu, rīko tematiskus un praktiskos 

seminārus, uz kuriem uzaicina speciālistus. 2016. gada maijā noorganizēts seminārs par tēmu 

Volejbola tehnisko elementu, taktikas mācīšana un pilnveidošana ar dažādām metodēm, kur 

treneri apguva 20 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu. 

Savukārt 2017. gada aprīlī tika noorganizēts seminārs par tēmu Aizsardzības taktika 

volejbolā, kur treneri apguva 12 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmu. Treneri aktīvi apmeklē metodiskās sanāksmes, seminārus un dalās pieredzē. 

2019. gada maijā Skolas darbinieki apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmas “Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa” un “Pirmās palīdzības sniegšana. 

ABC soļi”. Abas programmas apgūtas 8 stundu apmērā.  

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Sporta skolai ir normatīvajos aktos noteiktā obligātā dokumentācija 

- Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp visu līmeņu darbiniekiem 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Sporta skolas mājas lapā ieviest sadaļu – priekšlikumi skolas attīstībai 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Sporta skola regulāri sadarbojas ar citām institūcijām, risinot aktuālus sporta veida 

attīstības jautājumus. Sporta skolas treneri sadarbojas ar citu pašvaldību un valstu sporta skolu 

un sporta klubu speciālistiem.  

Sporta skolas darbinieki aktīvi darbojas un risina problēmjautājumus Latvijas Volejbola 

federācijas: jaunatnes komisijā, treneru komisijā un pludmales komisijā. 

Sporta skola sadarbojas ar šādām institūcijām: 

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments; 

- Rīgas domes Īpašumu departaments; 

- Rīgā esošās vispārizglītojošās skolas; 

- Citas Rīgas pašvaldībā esošās sporta skolas; 

- SIA O-Sands; 

- Entuziastu Volejbola līga; 

- Latvijas Volejbola federācija; 

- Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome; 

- Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

- Izglītības un zinātnes ministrija; 

- Dažādas Latvijas pašvaldības; 
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- Latvijas treneru tālākizglītības centrs; 

- u.c. institūcijas. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Plašs loks ar sadarbības institūcijām 

- Sadarbībās iegūtā pieredze tiek izmantota mācību darba uzlabošanai 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Sadarboties ar iestādēm, kas iesaistījušās Eiropas fondu projektu apguvē 

 

Vērtējuma līmenis - labs 

 

5. Citi sasniegumi 

Sporta skola pēdējo deviņu  gadu laikā astoņas reizes uzvarējusi Latvijas Volejbola 

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

programmu”. Tāpat šajā konkursā regulāri par labākajiem treneriem tiek atzīti Rīgas 

Volejbola skolas treneri, 2018. gadā labākie zēnu volejbola treneri – Aivars Liniņš 1. vieta, 

Jānis Bomiņš 3. vieta. Labākie meiteņu treneri – Viktorija Korbuta 1. vieta, Normunds Lūsis 

2. vieta, Natālija Deveikusa 3. vieta.   

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

Olimpiskajās spēlē Pekinā, pārī ar Aleksandru Samoilovu izcīnīja 9. vietu pludmales 

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

godalgoto 3. vietu. Šobrīd Mārtiņš turpina darbu Sporta skolā kā pludmales volejbola treneris. 

Sporta skolā strādā Olimpiskais čempions Pāvels Seļivanovs, kurš ar aizrautību savas 

zināšanas nodod Skolas talantīgākajām meitenēm. 

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). 

Sporta skola katru gadu organizē vairākus starptautiskus volejbola turnīrus, lielākie no 

tiem “Auroras Kauss” un “Pāvela Seļivanova Kauss”. 

 

Sporta skolas stiprās puses: 

- Plašs loks ar sadarbības institūcijām 

- Sadarbībās iegūtā pieredze tiek izmantota mācību darba uzlabošanai 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Sadarboties ar iestādēm, kas iesaistījušās Eiropas fondu projektu apguvē 

 

Vērtējuma līmenis – labs 
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6. Turpmākā attīstība 

Jomas Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs Sadarbojoties ar Latvijas Volejbola federāciju atjaunot volejbola 

programmu un izstrādāt pilnvērtīgu pludmales volejbola 

programmu 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Kopā ar sistēmas izstrādātājiem pielāgot skolvadības sistēmu 

“E-klase” sporta skolas specifikai. Rast iespēju talantīgākajiem 

audzēkņiem piedalīties vairāk starptautiskos turnīros. 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Iegūt vadošās sporta skolas statusu pludmales volejbolā. Panākt 

audzēkņu piedalīšanos Eiropas čempionātā pludmales volejbolā. 

Atbalsts 

audzēkņiem 

Veidot individuālas mācību – treniņu programmas 

talantīgākajiem audzēkņiem. Psihologa piesaiste talantīgāko 

audzēkņu rezultātu uzlabošanai. Aktīvāk iesaistīties dažādos 

projektos, tādējādi rast iespēju sniegt audzēkņiem papildus 

atbalstu. Sadarbībā ar vispārizglītojošām skolām veidot sporta 

klases talantīgākajiem audzēkņiem. Rast iespēju talantīgākajiem 

programmas pludmales volejbols audzēkņiem ziemas laikā 

aizvadīt mācību- treniņu nometni siltajās zemēs. 

Skolas vide Turpināt darbu pie skolas tēla veidošanas un atpazīstamības. 

Palielināt informāciju sociālajos tīklos, uzlabot sadarbību ar 

mēdijiem. Turpināt darbu pie skolas ēkas uzlabošanas. 

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašumu departamentu veikt skolas 

stadiona rekonstrukciju.  

Resursi Plānveidīgi iegādāties inventāru mācību – treniņu nodarbību 

organizēšanai. Piedalīties finišēšanas konkursos par specializētā 

inventāra iegādi. Rast iespēju treneriem apmeklēt profesionālās 

pilnveides kursus ārpus Latvijas robežām. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Turpināt uzklausīt – audzēkņu, vecāku un treneru ieteikumus 

Sporta skolas darba uzlabošanai. Pilnveidot vadības darbu un 

personāla pārvaldību. Papildināt administrācijas darbiniekus ar 

izglītības metodiķi pludmales volejbolā. Turpināt pilnveidot 

sadarbību ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu un citām pašvaldības un valsts iestādēm. 

Iesaistīties Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanā. 

 

 

Rīgas Volejbola skolas direktora p.i.      K. Čerņavskis 

2019. gada  

Z.V. 
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SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un     I. Balamovskis 

sporta departamenta direktora p.i. 

2019. gada  

Z.V. 

 

 

 

 

 


