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1. Raimonda Valta futbola skolas “Nikars” vispārīgs raksturojums 
	 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Raimonda Valta futbola skola “Nikars”” 
(turpmāk - Skola) ir biedrības “FUTBOLA KLUBS “NIKARS”” (turpmāk - Biedrība) dibināta 
izglītības iestāde profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanai. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta 
likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. Skolas juridiskā adrese: Starta iela 5F, Rīga, 
LV -1026. 

Skola sporta darbu īsteno saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentu un 
citu IZM pakļautības institūciju norādījumiem.

Skola tiek finansēta no biedrības budžeta, papildus ieņēmumi ir no vecāku līdzfinansējuma 
maksas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām.

Skola dibināta 2021. gada 16. martā pamatojoties uz 2021. gada 8. februāra Biedrības lēmumu 
par profesionālās ievirzes izglītības iestādes dibināšanu.

Skola ir licencējusi divas profesionālās ievirzes izglītības programmas futbolā (20V813001 un 
30V813001, 14.04.2021) un vienu interešu izglītības programmu “Vispārizglītojošas futbola 
nodarbības” (programmas kods AS010400). Izglītības programmu pamata realizācijas vieta ir 
Teikas vidusskolas sporta laukums, Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.

Uz 2021. gada 1. augustu Skolā ir izveidotas 7 profesionālās ievirzes grupas (kopā 82 audzēkņi) 
un viena interešu izglītības grupa (18 audzēkņi). Audzēkņu uzņemšana izglītības grupās turpinās.

Skolā strādā trīs pedagogi Lauris Hincenbergs, Miks Babris un Jānis Mačs. Un tās vadītājs ir 
Lauris Hincenbergs.


2. Darbības pamatmērķi 
	 Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 
nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas, fiziski, garīgi un 
emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un 
apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
	 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. Izglītojamo 
sagatavošana sacensībām atbilstoši savām spējam, talantīgāko sportistu motivēšana augstu 
sporta rezultātu sasniegšanai sacensībās.
	 Skolas darbības prioritātes 2020. gadam:

• profesionālās ievirzes izglītības programmu akreditēšana; 

• sporta treneru profesionālās kompetences paaugstināšana; 

• jaunu audzēkņu uzņemšana; 

• piedalīšanās Latvijas jaunatnes čempionātos; 

• digitālās informācijas sistēmas ieviešana izglītības kvalitātes, savstarpējās informācijas 
apmaiņas un ikšējās kārtības noteikumu uzlabošanai. 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
	 Šis ir Skolas pirmais pašvērtējums, iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde tiks 
aprakstīts 2022. gada pašvērtējumā.


4. Sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

	 Skola 2020./2021. mācību gadā realizē 2 licencētas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas:

3



	 Profesionālās ievirzes izglītības apguves process Skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajām 
izglītības programmām. Saskaņā ar mācību plāniem tiek organizētas mācību treniņu teorētiskās 
un praktiskās nodarbības.

Skolā ir pieejami īstenojamo programmu specifikai atbilstoši mācību un metodiskie līdzekļi. 
Esošais mācību līdzekļu un inventāra klāsts pamatā nodrošina mācību plānā noteikto teorētisko 
un praktisko nodarbību apguvi. Ir nepieciešamo mācību metodisko un mācību tehnisko līdzekļu 
uzskaitījums atbilstoši īstenoto izglītības programmu vajadzībām. Mācību līdzekļu izvēle ir 
mērķtiecīga, pamatota un veido vienotu sistēmu visā izglītības iestādē atbilstoši izglītības iestādes 
īstenojamo teorētisko un praktisko nodarbību mērķiem un izglītības programmu prasībām. Skolā 
pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejami izziņas materiāli un literatūra.

Vērtējums - labi.

Kritērija “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas” turpmākās attīstības
prioritātes ir:

• Vispusīgās fiziskās sagatavotības procesa pilnveidošana Skolā. 

•  Pilnveidot digitālo mācību un metodisko līdzekļu pielietošanu izglītības procesā. 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

	 Izglītības process Skolā notiek saskaņā ar licencēto izglītības programmu mācību plānu. 
Nodarbību saraksti un sacensību kalendārais plāns ir apstiprināts un pieejams Skolas
administrācijas telpās un Skolas mājas lapā. Mācību gada laikā tiek organizētas Pedagoģiskās 
padomes sēdes, kurās Sporta treneri tiek iepazīstināti ar aktuālo informāciju, izmaiņām Ministru 
kabineta noteikumos un normatīvajos aktos. Izglītības procesa uzlabošanai tiek organizētas 
metodiskās sapulces. Treneri izstrādā gada un mēneša plānus atbilstoši izglītības programmu 
mācību plāniem. Mācību treniņu nodarbības un izglītojamo apmeklējums tiek uzskaitīts. Skolā tiek 
veikta treniņu nodarbību hospitēšana un analīze. Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un 
sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām.

Skolā ir izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas 
kārtību. Tiek ievēroti mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumi visos sagatavotības 
posmos un tiek ievēroti optimālie izglītojamo vecuma nosacījumi, saskaņā ar Ministru kabineta 
29.08.2017. noteikumiem Nr. 508 „Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu 
grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu”. 
Sakārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites dokumentācija.

Iestājoties sporta skolā, izglītojamie un viņu vecāki, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības un 
drošības noteikumiem, atrodoties treniņu nodarbībās, kā arī piedaloties sacensībās. 

Mācību treniņu nodarbību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un 
līdzekļi, atbilstoši treniņu metodikai. Izglītības procesā izmantotie metodiskie materiāli un sporta 
inventārs tiek regulāri papildināti atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Skolā izglītojamiem un 
treneriem ir pieejami video materiāli mācību procesa pilnveidošanai. Treneri informē izglītojamos 
un organizē vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par izglītotajiem izvirzītajām prasībām 
atbilstoši vecumam un spējām. Lai izvērtētu profesionālās ievirzes izglītojamo atbilstību 2017. 
gada 29. augusta MK noteikumos nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmas” noteiktajiem rezultativitātes kritērijiem un izvērtētu izglītojamo 

Kods Nosaukums Īstenošanas 
ilgums

Licences 
numurs

Izsniegšanas 
datums

Akreditācijas 
lapas Nr.

Akreditācijas 
derīguma 
termiņš

20V813001 Futbols 8 14.04.2021

30V813001 Futbols 4 14.04.2021
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individuālās attīstības dinamiku, izglītojamie katra mācību gada sākumā un noslēgumā kārto 
vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības kontrolnovilkumus.

Skolas izglītojamie piedalās valsts, oficiālās un starptautiskās sacensībās, saskaņā ar 
Latvijas Futbola federācijas un Skolas sacensību kalendāriem plāniem. Skolas aktualitātes un 
sacensību rezultātu atspoguļojums tiek publicēts Skolas mājas lapā un Skolas kontos sociālajās 
vietnēs “Facebook” un “Instagram”. Sporta treneri veic gan mācību gada, gan sacensību rezultātu 
analīzi, lai pilnveidotu izglītības procesu un veiktu korekcijas treniņu plānos.

Vērtējums – labi.

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir:
• Treneru profesionālās kompetences pilnveide; 

•   Izglītojamo vispusīgas fiziskās sagatavotības procesa monitorēšana un uzlabošana 
veselības un traumu profilaksei. 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

	 Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja vai 
pilngadību sasnieguša izglītojamā noteiktas formas iesnieguma pamata, ģimenes ārsta atļaujas 
pamata un tiek apstiprināta ar direktora rīkojumu. Mācību gada sākumā izglītojamie tiek 
iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, mācību gadā izvirzītajiem mērķiem un 
prasībām, un galvenajām sacensībām. Izglītojamie zina un izprot izvirzītās   prasības. Skolas 
administrācija regulāri informē trenerus un izglītojamos par noteiktajām prasībām vecumam 
atbilstošajā mācību treniņu grupā. Izglītojamā pārcelšana uz nākošā mācību gada mācību treniņu 
grupu notiek, izvērtējot izglītojamo rezultativitātes kritērijus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 
29. augusta noteikumiem Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas”, kontrolnormatīvu izpildi, izglītojamā veselības stāvokli un atsevišķos 
gadījumos Treneru padomes lēmumu.
§Treneri organizē mācību treniņu procesu atbilstoši izglītojamo vecumam un spējām, un motivē 
izglītojamos mērķtiecīgam un regulāram treniņu darbam. Budžeta iespēju robežās tiek organizētas 
nometnes, sporta diagnostikas un rehabilitācijas pasākumi izglītojamajiem. Mācību treniņu 
process pamatā tiek organizēts Teikas vidusskolas sporta laukumā, Aizkraukles iela 14, Rīga, LV 
-1006 saskaņā ar noslēgto līgumu. Izglītības programmu īstenošanai tiek nodrošināts mūsdienīgs 
sporta inventārs, treneri izmanto Skolas administrācijas telpās pieejamo speciālo literatūru un 
datoru apmācībām un spēļu analīzēm. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un 
regulāri piedalās sacensībās. Katrs treneris veic savu izglītojamo apmeklējuma uzskaiti mācību 
treniņu nodarbību uzskaites žurnālā un noskaidro kavējumu iemeslus. Sacensību rezultātu 
uzskaite tiek veikta gan uz vietas sporta skolā, gan arī rezultāti tiek apkopoti Latvijas futbola 
federācijā. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti Rīgas reģiona izlašu  
sastāvā. Skolas izglītojamie apgūst sacensību tiesāšanu.

Vērtējums – labi.

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir:
• izglītojamo līdzatbildības par ieguldīto darbu mācību treniņu procesā veicināšana; 

• izglītojamā rezultātu izaugsme atbilstoši spējām un prasmēm; 

• izglītojamo vispusīgas fiziskās sagatavotības procesa monitorēšana un uzlabošana 
veselības un traumu profilaksei. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

	 Treneri regulāri izvērtē un analizē izglītojamo mācību treniņu procesā sasniegto, 
pamatojoties uz iegūtajiem sacensību rezultātiem un nodarbību apmeklējumu. Treneri veic 
kontrolnormatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, analizē audzēkņu fizisko sagatavotību. Mācību gada 
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noslēgumā treneri iesniedz direktoram atskaiti par mācību treniņu grupu darbu un nosacījumu 
izpildi, lai grupa kvalificētos pārcelšanai uz nākošā mācību gada mācību treniņu grupu.

Izglītojamā pārcelšana uz nākošā mācību gada mācību treniņu grupu notiek pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumos Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” minētajiem nosacījumiem.

Vērtējums – labi.

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes ir:
• izglītojamo vērtēšanas sistēmas pilnveidošana liekot lielāku uzsvaru uz kvalitatīvu 

individuālā attīstības plāna izpildes vērtēšanu; 

• digitālās informāciju sistēmas izveidošana vērtējumu apkopošanai un regulāras 
atgriezeniskās saites nodrošināšanai ar audzēkņiem un pedagogiem. 

4.2.4. Izglītojamo sasniegumi 2020. gadā 

	 Skolas izglītojamie paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās sekmīgi apgūst 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteiktos teorētiskos un praktiskos 
uzdevumus, piedalās sacensībās un mācību treniņu nometnēs. Pamatojoties uz izglītojamo 
sasniegumiem, sporta veidu federācijas piešķir Skolas izvērtējumu.. Talantīgākie izglītojamie tiek 
iekļauti Rīgas reģionālo izlašu sastāvā.

Vērtējums – labi

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi” turpmākā attīstības prioritāte ir darbs ar talantīgajiem
audzēkņiem, izstrādājot individuālos attīstības plānus.

4.3. Atbalsts izglītojamiem 

4.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

	 Skolas treneri realizē sporta izglītības programmas, tostarp attīstot izglītojamos kā 
personības, ieaudzinot morāles vērtības, tikumību un patriotismu. Skolā darbs tiek organizēts 
atbilstoši Darba kārtības, iekšējās kārtības un ētikas noteikumiem, kas atrodas skolas 
administrācijas telpās redzamā vietā. Ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības 
prasības tiek ievērotas atbilstoši LR darba likumam. Skolas organizētajiem pasākumiem ir 
izstrādātas drošības instrukcijas. Īrētajās sporta bāzēs atrodas medicīnas aptieciņas. Treneru 
kolektīvs ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanai. Braucienos uz sacensībām treneri tiek 
nodrošināti ar medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai.

Skolas izglītojamie, treneri un pārējais personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, 
iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Skolas izglītojamo profilaktisko veselības pārbaudi veic Bērnu klīniskās Universitātes 
slimnīcas (turpmāk BKUS) ārstu brigāde vienu reizi gadā pēc iepriekš saskaņota plāna. 
Pārbaudāmo izglītojamo saraksti tiek sastādīti elektroniskā veidā un nosūtīti BKUS. Skolas vadība 
veic mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Līdz ar to 
veiksmīgi tiek veikta sportistu veselības uzraudzība. Pamatojoties uz izglītojamo veselības 
stāvokļa negatīvām izmaiņām, skola sadarbībā ar ģimenes ārstiem nozīmē atkārtotu izglītojamo 
veselības pārbaudi pie speciālistiem.

Vērtējums – labi.
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4.3.2. Atbalsts personības veidošanā 

	 Skolā tiek nodrošināts mācību-treniņu process, pielietojot zināšanas par nepieciešamajām 
prasmēm un spējām, treniņu metodēm un nodarbību formām atbilstoši mūsdienu tendencēm un 
prasībām sportā. Treneri izprot vecumposma psiholoģiskās rakstura attīstības īpatnības, 
sadarbojoties ar vecākiem, risina izglītojamā personības veidošanās un attīstības jautājumus.

	 Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski, psiholoģiskā nodarbību vide. Notiek veselīga 
dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Treneri strādā ar izglītojamiem, konsultējot un 
pārrunājot jautājumus, kas ir saistoši izglītojamiem. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem 
talantīgajiem sportistiem, organizējot individuālos un pārbaudes treniņus, mācību treniņu 
nometnes. Sporta skolas izglītojamiem tiek dota iespēja piedalīties sacensībās, sacensību un 
sporta pasākumu rīkošanā, tādējādi veicinot piederības sajūtu Skolai, sporta veidam un Latvijai. 
Skola reizi gadā organizē kopīgu pasākumu skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un vecākiem.


Vērtējums – labi.


4.3.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

	 Izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētajās sporta programmās. Pēc 
Skolas beigšanas saņemtā apliecība, dod iespēju turpināt spēlēt augstskolu vai Latvijas 
čempionāta komandās. Skola aktīvi sadarbojas ar Latvijas futbola federāciju un biedrību “Futbola 
klubu “RFS””, iesaistot izglītojamos futbola un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Skolai ir 
izveidota mājas lapa, kurā regulāri tiek ievietota Skolas aktuālā informācija. Sporta skolas treneri 
sadarbojas ar Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem, informējot skolēnus un 
viņu vecākus par iespējām apgūt profesionālo ievirzi.

Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un 
praktiskās zināšanas tiesneša darbā.

Vērtējums – labi.

4.3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

	 Izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes programmu sportā atbilstoši savām spējām un 
vecumposmam. Izglītojamo dalība sporta sacensībās Skolā uzskatāma par prioritāti. 
Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta mācību procesa diferenciācija, sadalot izglītojamos 
grupās atbilstoši spējām un meistarībai. Ir apzinātas izglītojamo intereses un vēlmes savu talantu 
izkopšanai. Skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem. Ir nodrošināta spējīgāko 
izglītojamo meistarības pilnveides iespējas. Uzrādot īpaši augstus sasniegumus, izglītojamie tiek 
iekļauti Latvijas futbola federācijas augstas klases sportistu sagatavošanas programmās, 
nodrošinot sportistiem papildus atbalstu mācību treniņu procesa pilnveidošanai. 

Notiek cieša sadarbība ar futbola federāciju, kas sniedz iespēju sportistiem un treneriem 
piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros un veicina sporta veida attīstību. Spējīgākie 
izglītojamie regulāri piedalās starptautiskās sacensībās, kas nodrošina mūsu Skolas sportistiem 
iespēju pilnveidot savu meistarību.

Skola sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta personāla darbu. Izglītojamajiem ir 
realizēts darbs teorētisko un praktisko nodarbību programmas ietvaros.

Vērtējums – labi.


4.3.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

	 Skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem izglītojamo izaugsmes 
veicināšanai. Skolā tiek organizētas individuālas sarunas ar vecākiem kā arī Skolas padomes un 
vecāku padomes sapulces. Ir izveidota Skolas padome, kurā darbojas vecāki. Saziņai ar vecākiem 
tiek izmantots epasts, ar kura palīdzību vecākiem tiek nosūtīta informācija par skolā notiekošajiem 
pasākumiem un citām aktualitātēm. Aktuālā Skolas informācija tiek publicēta arī Skolas mājas 
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lapā un sociālajos kontos. Vecāki ir informēti par mācību treniņu nodarbību sarakstiem, sacensību 
kalendārajiem plāniem kā arī iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Pirms izbraukšanas 
uz sacensībām treneri iepazīstina vecākus ar nepieciešamo informāciju. 

Vērtējums – labi.

4.4. Iestādes vide 

4.4.1. Mikroklimats 

	 Skola veicina izglītojamos, vecākos un Skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu 
par skolu. Skolas tēls tiek popularizēts sabiedrībā. Pedagogi un izglītojamie regulāri tiek instruēti 
par iekšējās kārtības noteikumiem, kuri izstrādāti, ievērojot izglītojamo, pedagogu, treneru un 
darbinieku tiesības un pienākumus, kas veicina kārtību un drošību izglītības procesā. Skolā ir 
izstrādāts ētikas kodekss, ar kuru ir iepazinies viss pedagoģiskais personāls. Darbinieki ievēro 
pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas normas. Darbinieki ir apguvuši kursu bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, tādējādi apzinoties bērnu tiesības. Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts Skolā. 
Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.

Vērtējums – labi.


4.4.2. Fiziskā vide 

	 Mācību treniņu procesa nodrošināšanai tiek izmantots Teikas vidusskolas sporta laukums 
saskaņā ar noslēgto līgumu. Skola administrācijas telpas īrē Starta ielā 5F, Rīgā. 

Vērtējums – labi.

4.5. Iestādes resursi 

4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

	 Mācību treniņu process notiek īrētās sporta zālēs un stadionos pēc saskaņotiem līgumiem. 
Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir mūsdienīgs un sporta veida specifikai 
atbilstošs un tiek regulāri papildināts. Treneriem ir pieejams internets un nepieciešamā biroja 
tehnika. Skolas izglītojamie tiek nodrošināti ar sacensību tērpiem. 

Vērtējums – labi.

4.5.2. Personālresursi 

	 Profesionālās izglītības ievirzes programmas Skolā īsteno 3 sporta treneri.   Skolā ir 
nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skola laicīgi un 
mērķtiecīgi plāno personāla resursus. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos 
noteiktajām prasībām. Skola plānveidīgi, finansiāli nodrošina treneru dalību kvalifikācijas celšanas 
kursus.

Vērtējums – labi.

4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.6.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

	 Skolas vadība plāno Skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. 
Treneri mācību gada noslēgumā iesniedz direktoram pašvērtējumu un kopīgi ar direktoru pārrunā, 
ko izdevies paveikt un kuras jomas būtu pilnveidojamas, izvirzot nākamā mācību gada mērķus un 
uzdevumus. Pašnovērtēšana konstatētās Skolas darba stiprās puses un nepieciešamie 
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uzlabojumi tiek izmantoti, plānojot turpmāko darbu. Mācību gada plānā ir organizatoriskās 
sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, treneru darba kontrole, Sporta medicīnas valsts 
aģentūras pārbaužu laiki. Ar skolas pašvērtējuma materiāliem tiek iepazīstināti skolas darbinieki. 
Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš veikto 
darbu. Notiek attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība.

Vērtējums – labi.

4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

	 Skolā ir noteiktā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst 
normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem un izglītojamiem. 
Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem. Skolas vadības darbs notiek 
demokrātiski, akcentējot katra darbinieka atbildību un radošo iniciatīvu.

Direktors prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga darbinieku pienākumu izpildi. Skolas 
vadība regulāri apzina un izvērtē darbinieku, vecāku un izglītojamo ierosinājumus skolas darba 
uzlabošanai, risina konfliktsituācijas, motivē darbiniekus un izglītojamos. Skolā darbojas Skolas 
padome. Ikvienam interesentam ir iespēja tikties ar Skolas vadību, iepriekš to saskaņojot.

Vērtējums – labi.

4.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

	 Skolas vadība sadarbojas ar Rīgas pilsētas pašvaldību, Latvijas futbola federāciju, IZM 
Sporta departamentu un Izglītības Kvalitātes valsts dienestu.. Skola rūpējas par savu prestižu un 
sportiska dzīvesveida popularizēšanu.

Vērtējums – ļoti labi.

5. Citi sasniegumi 
	 Skolas izglītojamie ir motivēti trenēties futbolā, lai sasniegtu augstus rezultātus un varētu 
pārstāvēt Latvijas valsts izlasi, Latvijas futbola un telpu futbola komandas. Tieksme sasniegt 
augstākus rezultātus veicina katra sportista fizisko spēju attīstību. Tas prasa regulāru un 
mērķtiecīgu specifisku sporta treniņa darbu, kā arī spējas mobilizēties sacensībām. Skolas 
piesaista no citām pilsētām, sporta skolām talantīgos sportistus. Skola katru mācību gadu rīko 
mācību - treniņu nometnes, kas plānotas 5-7 dienām. Ikviens izglītojamais tiek motivēts "pacelt" 
sevi jaunā līmenī: strādāt pie savas individuālās meistarības, trenēties un mēģināt mazināt 
trūkumus un pastiprināt savas jau stiprās puses un izvirzīt sev jaunus mērķus jaunajai sezonai.

Mācību treniņu process ir daudzveidīgs, īpaši tiek domāts pie vispārējās fiziskās 
sagatavotības attīstīšanas, mācību treniņu procesā tiek izmantots peldbaseins, trenažieru zāles un 
specifiski aprīkotas zāles sporta meistarības pilnveidošanai un fiziskās sagatavotības attīstīšanai.

6. Turpmākā attīstība 
	 Turpināt kvalitatīvi īstenot sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas, izmantojot 
mūsdienīgas mācīšanas metodes un inventāru. Pilnveidot un attīstīt sporta izglītības vidi, veicināt 
sporta attīstību pilsētā, Latvijā un ārpus tās teritorijas. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību 
ikdienas mācību treniņu procesā. Pilnveidot Skolas struktūru. Turpināt darbu pie izglītojamo 
piesaistes, popularizējot Skolu un sportu kā aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu. 
Pilnveidot sportistu sasniegumu vērtēšanu un analīzi. Turpināt darbu pie sporta veidu metodikas 
izstrādāšanas un ieviešanas. Mācību treniņu procesa pilnveidošanai iekļaut digitālās mācību 
metodes un līdzekļus. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu izglītojamo atbildību 
par iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.

01.08.2021

9


