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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA SKOLAS „PĀRDAUGAVA”
VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
Vispārējas ziņas par izglītības iestādi
Izglītības iestādes dibinātājs: Nodibinājums H/K „Prizma”
Izglītības iestādes nosaukums: Profesionālās ievirzes sporta skola „Pārdaugava”
Izglītības iestādes dibināšanas datums: 2005. gada 1.septembrī (reģistrēta kā izglītības iestāde
07.02.2005.)
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 3371802537 (apliecība izdota 28.08.2014.)
Izglītības iestādes adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
Izglītības iestādes juridiskais status: Nodibinājuma struktūrvienība
Izglītības programmas kods: 20V81300; 20V81300; 30V81300
Izglītības programmas veids: Profesionālās ievirzes izglītības programmas
Izglītības iestādes tālrunis: 67408269
Izglītības iestādes E-pasts: pardagava@volvoledus.lv
Tīmekļa vietnes adrese www.pardaugava.lv
Izglītības iestādes direktors: Gundars Gailis
Profesionālās izglītības programmas apguve:
Programmas
Izglītības
Licences
Licences izdošanas
Akreditācijas
nosaukums/
klasifikācijas
Nr.
datums / derīguma
lapas
Profesionālās
kods*
termiņš
Nr.
kvalifikācijas
nosaukums
(kvalifikācijas līmenis)
Hokejs (8gadi)
20 V 813 00 P - 10269 10.09.2014.-10.09.2022. AI 7904
Hokejs (4 gadi)
30 V 813 00 P - 10270 10.09.2014.-10.09.2018. AI 7903
Daiļslidošana (8gadi)
20 V 813 00 P - 10271 10.09.2014.-10.09.2022. AI 7906
Daiļslidošana (4 gadi)
30 V 813 00 P - 10272 10.09.2014.-10.09.2018. AI 7905
*profesionālās ievirzes izglītības programmas ir aktualizētas saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un 11.04.2018. iesniegtas jaunas licences saņemšanai IKVD
Profesionālās ievirzes sporta skola „Pārdaugava” (turpmāk – Sporta skola) ir
Nodibinājuma H/K „Prizma” dibināta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas hokejā un
daiļslidošanā.
Sporta skolas darbu vada skolas direktors Gundars Gailis.
2012.gadā Profesionālās ievirzes sporta skolas „Pārdaugava” tika akreditēta uz 6
gadiem.
Sporta skola saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu mācību procesa un sacensību
organizēšanai izmanto dibinātāja īpašumā esošo ledus halli - ir pieejami 3 (trīs) mākslīgā
ledus laukumi, no kuriem viens aprīkots ar tribīnēm, ir fitnesa centrs, masāžas kabinets, āra
futbola laukums un laukums vispārējās fiziskās attīstības veicināšanai (ar gumijas segumu),
kas pamatā tiek izmantots – metienu tehnikas, nūjas tehnikas pārvaldīšanas, slidošanas
tehnikas prasmju pilnveidei.
2017./2018. mācību gadā Sporta skolā trenējas 372 izglītojamie, 347 izglītojamie- 25
mācību treniņu grupās 17 treneru vadībā hokejā un 25 audzēkņi 4 mācību treniņu grupās 2
treneru vadībā daiļslidošanā.
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Sacensībās tiek dota iespēja piedalīties visiem audzēkņiem, neskatoties uz viņu
sagatavotības pakāpi.
Pedagoģiskās padomes sēdē, treneriem savstarpēji vienojoties, tika pieņemts lēmums,
ka, sākot ar U-14 vecumu, izglītojamajiem tik dota iespēja piedalīties mācību treniņu
nodarbībās pie vecākajām grupām. Tas dod iespēju vairāk motivēt audzēkņus darbam,
kā arī efektīvāk izmantot ledus laukumus.
U-16 un U-18 vecuma grupās tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai gatavotu izglītojamos
dalībai attiecīgā vecuma Latvijas izlases komandās.
ASM grupas audzēkņiem ir dota iespēja piedalīties 1.līgas un virslīgas čempionātu
spēlēs, pilnveidojot meistarību.
Informācija par Sporta skolu pieejama gan stendos VOLVO halles vestibilā, gan uz TV
ekrāna hallē, gan tīmekļa vietnē.
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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA SKOLAS
„PĀRDAUGAVA” DARBĪBAS PAMATMĒRĶI:
Darbības pamatmērķi:
 nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas
veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju
sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, veicinātu fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam,
apzinātos sporta pozitīvo ietekmi.
Darbības vispārīgie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes:
 Par hokeju un daiļslidošanas kā racionālu brīvā laika pavadīšanas veidu, kas nostiprina
veselību un attīsta fiziskās īpašības (izturību, ātrumu, veiklību, lokanību);
 Par cilvēka organisma uzbūvi un funkcijām, sporta higiēnu, vispārīgiem patstāvīga
treniņa principiem un traumu profilaksi;
 Par hokeja un daiļslidošanas vēsturi, Latvijas un hokejistu un daiļslidošanas
sasniegumiem. Pasaules, Eiropas un Latvijas sacensību sistēmu, sacensību
noteikumiem, tiesāšanas metodiku;
 Par kulturālas uzvedības noteikumiem braucienu laikā uz sacensībām, sacensībās un
treniņnometnēs, par tolerantu attieksmi pret pretiniekiem, tiesnešiem un apkalpojošo
personālu;
 Par smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu un dopinga kaitīgo ietekmi uz veselību un
sportiskajiem rezultātiem ilgstošā laika posmā.
Darbības specifiskie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā dot iespēju apgūt:
 Hokeja tehnikas elementus (slidošana, ripas kontrole, metieni, piespēles, spēka
paņēmieni, spēles izpratne);
 Spēlētāju individuālās, grupas un komandas taktiskās darbības uzbrukumā un
aizsardzībā; vārstsarga spēles elementu tehniku;
 Daiļslidošanas tehnikas elementus;
 Sacensību pieredzi valsts un starptautiska mēroga sacensībās;
 Sacensību sarīkošanas un tiesāšanas metodikas un prasmi.
Tālākās izglītības iespējas:
 Turpināt izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā;
 Turpināt izglītību augstākas pakāpes sporta izglītības iestādēs, kuras sagatavo sporta
speciālistus;
 Turpināt izglītību ārvalstu sporta izglītības iestādēs,
 Izglītoties dažādu veidu kursos un semināros;
 Pilnveidot profesionālās prasmes, spēlējot virslīgas komandās un citu valstu
profesionālajos sporta klubos;
 Piedalīties hokeja un daiļslidošanas sacensību tiesāšanā.
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Novērtējuma
kritērijs
Mācīšanas kvalitāte

Vērtēšanas kā mācību
procesa sastāvdaļa

Priekšlikums

Izpilde

1. Ieteicams
uzlabot 
izglītības
iestādes
metodisko darbu.
2. Ieteicams regulāri veikt 
ierakstu
kontroli
nodarbību
uzskaites
žurnālos.
3. Ieteicams dažādot mācību
treniņu
procesā 
izmantojamās
mācību
metodes.
Ieteicams lielāku uzmanību
pievērt vispārējās fiziskās
sagatavotības
(VFS)
sasniegto rezultātu analīzei,
jo tie atpaliek no vidēji
normatīvos
aktos
noteiktajiem.

Sadarbībā ar LHF un IHF ir
iegādāti metodiskie materiāli, kas ir
brīvi pieejami treneriem.
Žurnālu kontroli
regulāri veic
direktors treniņu procesā tiek
izmantotas dažādas metodes, kuras
treneri apgūst semināros un
meistarklasēs.
Notiek mācību treniņu nodarbību
vērošana,
rezultāti
analizēti
individuālās pārrunās ar treneri un
pedagoģiskās padomes sēdēs.
Regulāri notiek vispārējās fiziskās
sagatavotības
nodarbības,
VFS
rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās
padomes sēdēs.
VFS rezultātu uzskaites veidlapas
U10, U12, U14 un U16 vecuma
grupām pieejamas mācību nodarbību
uzskaites žurnālos.
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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA SKOLAS „PĀRDAUGAVA”
KVALITĀTES VĒRTĒJUMS
1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
2017./2018. mācību gadā Sporta skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības
programmas ar šādu izglītojamo skaitu:
Profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas
nosaukums
Hokejs
Hokejs
Daiļslidošana

Kods

Īstenošanas
ilgums

8 gadi

Izglītojamo
skaits
2016./2017.mā
cību gadā uz
1.septembri
271

Izglītojamo
skaits
2017./2018.mā
cību gadā uz
1.septembri
373

Izglītojamo
skaits
gadā uz
2018.gada
1.janvāri
372

20 V 813 00
1
30 V 813 00
1
20 V 813 00
1

4 gadi

76

348

347

8 gadi

9

25

25

Sporta skola mācību darbu īsteno atbilstoši licencētām profesionālās ievirzes izglītības
programmām. Sporta skolā profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek aktualizētas
saskaņā ar normatīvo aktu un mūsdienu prasībām. Grozījumi tiek veikti saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
Nodarbību saraksts pārskatāms. Nodarbību grafiki tiek koriģēti audzēkņu brīvlaikos.
Nodarbību grafiki apstiprināti.
Sporta skolā izstrādāti audzināšanas darba virzieni trim gadiem, tie iekļauti katra gada
darba plānā.
Izglītojamo slodze nepārsniedz normatīvajos aktos un profesionālās ievirzes programmā
noteiktās prasības.
Sporta skola veicina izglītojamo patriotismu, pilsoniskumu, pilnveido attieksmi pret
sevi – pirms spēlēm tiek atskaņota Latvijas Valsts himna, izglītojamie tiek aicināti to dziedāt
līdzi. Sporta skolas telpas uz valsts un citiem svētkiem tiek noformētas atbilstoši pasākuma
specifikai.
Treneri strādā saskaņā ar gada darba plānu un nodarbību grafiku, savukārt grupas tiek
komplektētas saskaņā ar 2017.gada 29.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.508
“’Kārtība, kādā finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteikto
audzēkņu vecumu.
Treneri pārzina programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, un strādā tā, lai
nodrošinātu to izpildi, uzdevumu pēctecību, pēc sacensībām analizē spēles norisi un izspēlē
problēmsituācijas treniņos. Treneri izprot sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj izglītojamiem apzināti un motivēti
īstenot treniņa uzdevumus. Praktiskajās nodarbībās izmanto vieglatlētikas, basketbola,
futbola, ārā laukuma metienu, horeogrāfijas, smagatlētikas un vispārējās fiziskās attīstības
vingrinājumus.
Treneru pieredze praktiskajā darbā, jaunāko zinātnisko atziņu ieviešana praksē,
nodrošina kvalitatīvu mācību darbu.
Skolas stiprās puses:
 Licencētas izglītības programmas.
 Teorijas un prakses pēctecības nodrošināšana.
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Skolas tālākā attīstība:
 Regulāri papildināt mācību- metodisko materiālu bāzi.
 Izstrādāt normatīvus visām vecuma grupām, lai nodrošinātu iespēju izglītojamo dalībai
Latvijas valstsvienībās.
Kvalitātes vērtējums: pietiekami

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
 Sporta skolā treneri strādā atbilstoši apstiprinātam nodarbību grafikam. Nodarbību
uzskaite tiek veikta mācību nodarbību uzskaites žurnālos.
 Mācību gada laikā pedagoģiskās padomes sēdēs notiek mācību procesa un nodarbību
analīze. Treneri atskaitās par padarīto darbu un sasniegumiem sacensībās. Direktors
regulāri kontrolē mācību–treniņu nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanu – ir veikti
attiecīgi ieraksti.
 Regulāri notiek treniņnodarbību vērošana – gan plānota, gan neplānota, izvērtētas
izmantotās mācību metodes, treniņnodarbību norise.
 Izglītojamos Sporta skolā uzņem ar direktora rīkojumu uz iesnieguma pamata un
ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.
 Mācību process mijas ar sacensībām. Sporta skolā pieejams sacensību kalendārs.
Izglītojamie pilnībā izpilda prasības par piedalīšanos sacensībās.
 Teorētisko zināšanu labākai apguvei treneri izmanto modernās tehnoloģijas. Tiek
filmēti treniņu procesi, sacensības, treneris regulāri ar izglītojamajiem veic analīzi.
 Katram izglītojamajam ir iekātota personas lieta. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta
“’Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā”’, kā arī VIIS datu bāzē.
 Sporta skolas izglītojamo regulāri piedalās sacensībās saskaņā ar Latvijas hokeja
federācijas apstiprinātajiem valsts nozīmes sacensību kalendāriem, kā arī piedalās
starptautiskos turnīros.
 Sacensības tiek kvalificētas pēc nozīmīguma, un pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri
tiek veikta to analīze un sasniegtie rezultāti.
Kvalitātes vērtējums: labi
2.2. Mācīšanās kvalitāte.
 Treneri mācību gada sākumā un, ja nepieciešams, gada laikā informē izglītojamos par
nodarbībās izvirzītajām prasībām. Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības.
Izglītojamajiem tiek piedāvāts izmantot visas iespējas mērķu sasniegšanai.
 Izglītojamie aktīvi piedalās mācību treniņu procesā un Sporta skolas organizētajos
pasākumos.
 Izglītojamie, vecāki vai personas, kas viņus aizstāj tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem, ko apliecina ar savu parakstu.
 Sporta skolā notiek mācību treniņu procesa regulāra kontrole un izglītojamo kavējumu
analīze – tiek veikta mācību stundu vērošana, ko analizē pedagoģiskās padomes sēdēs.
 Lai novērstu/ samazinātu audzēkņu kavējumus, notiek regulāra informācijas apmaiņa ar
izglītojamo vecākiem - ir izveidotas grupas (whatsapp), kurās iekļauti visi grupas
vecāki un tiek informēti par aktuālajām izmaiņām sacensību grafikos, par
organizatoriskiem jautājumiem.
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Sporta skola nodrošina kvalitatīvu mācību procesu: pilnvērtīgi izmanto skolas ledus
halles, zāli VFS vingrinājumiem, stadionu, futbola laukumu, videozāli, ir nodrošināts
interneta pieslēgums. Izglītojamie aktīvi izmanto Sporta skolas piedāvātās iespējas.
 Vienu reizi nedēļā profesionālās ievirzes izglītības programmas Hokejs vārtsargi
trenējas individuāli. Skolēnu brīvlaikos notiek papildu treniņi vārtsargiem.
 Izglītojamie, kuriem ir augsti sasniegumi, kuri ir sevi pierādījuši, piedalās treniņos un
spēlēs Latvijas U-17, U-18, U-20 izlašu komandās.
 izglītojamie piedalās Latvijas Bērnu Jaunatnes čempionāta hokejā, Latvijas
čempionātos, Kausu izcīņās.
Sporta skolas stiprās puses:
 Izglītojamie motivēti mācību treniņu darbam.
 Izglītojamie var individuāli izmantot Sporta skolas resursus – piemēram, mākslīgie
slidošanas un mtienu laukums, trenažiru zāle, kafeijnīcas pakalpojumi.
Skolas tālākā attīstība:
 Rast iespēju pēc iespējas vairāk izglītojamajiem piedalīties Starptautiskās sacensībās, tā
gūstot personīgo un citu valstu pieredzi.
 Pilnveidot Sporta skolas organizēto pasākumu kvalitāti un piesaistīt augsta līmeņa
dalībniekus ikgadējās daiļslidošanas sacensībās „Volvo Open Cup”.


Kvalitātes vērtējums: labi
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
 Sporta skolas treneri sistemātiski analizē izglītojamo sasniegumus sacensībās – gan pēc
spēlēm kopā ar izglītojamajiem analizējot tās nodarbībās, gan pedagoģiskās padomes
sēdēs, gan pārrunās ar izglītojamo vecākiem. Treneri reģistrē tehniski-taktisko darbību
kvantitāti un kvalitāti. Testos uzrādītie rezultāti pēc LHF noteiktajiem normatīviem ļauj
vērtēt izglītojamo sasniegumus atbilstoši programmā plānotajam. Vērtējumu rezultāti
tiek apkopoti.
 Sporta skolā ir noteikta izglītojamo uzņemšanas, atskatīšanas, pārcelšanas kārtība
nākamajā vecuma grupā. Mācību gada beigās treneris pašvērtējumā izvērtē katra
izglītojamā sasniegumus.
 Mācību gada laikā treneris veic talantīgāko izglītojamo sasniegumu dinamikas analīzi.

Sporta skolā ir pieejami sacensību nolikumi un sacensību protokoli, testu protokoli.
Latvijas hokeja federācijā ir ieviesti on-line sacensību protokoli, kuri glabājas LHF
oficiālajā mājas lapā un ir brīvi pieejami.
Skolas stiprās puses:
 Divas reizes gadā analizēts katras mācību-treniņu grupas darbs, regulāra izglītojamo
sasniegto rezultātu uzskaite.
Skolas tālākā attīstība:
 Izstrādāt vienotus normatīvus vecākajām mācību treniņu grupām, ieviest tos mācību
procesā.
Kvalitātes vērtējums: pietiekami
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
2015./2016./2017. gada sezonās Sporta skolas izglītojamie regulāri piedalījušies dažādu
izlašu sastāvos un bijuši iekļauti kandidātu sarakstos. Sporta skolas komandas ar labiem
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panākumiem startē Latvijas čempionātos hokejā visās vecuma grupās, kā arī piedalās Latvijas
Virslīgas čempionātā.
2014./2015. gada sezonā Latvijas U-18 izlases spēlētāju sastāvā Pasaules hokeja
čempionātā elites divīzijā piedalījās Kristiāns Rubīns un Bruno Priede, šajā sezonā U-20
izlases sastāvā tika iekļauti izglītojamie Kristiāns Rubīns un Matīss Kivlenieks.
Latvijas Jaunatnes čempionātos U-10 grupā izcīnīta 1. un 2. vieta, U-11 grupā 2. vieta,
U- 12 grupā 1. vieta, U-16 grupā 4. vieta, U-18 grupā 4. vieta. Virslīgas komanda “Prizma”
ieguva 4. vietu.
2015./2016 gada sezonā U-20 izlases sastāvā Pasaules čempionātā 1. divīzijā startēja
Sporta skolas izglītojamiei Kristiāns Rubīns, Matīss Kivlenieks un Eduards Hugo Jansons. U18 izlases sastāvā Pasaules čempionātā elites divīzijā piedalījās Valters Apfelbaums, Roberts
Bļugers, Emīls Ezītis un Gustavs Dāvis Grigals, kā arī komandu vadīja Sporta skolas treneris
Ēriks Miļuns, komanda izcīnīja 9. vietu 12 komandu konkurencē un nosargāja savu vietu
starp stiprākajām pasaules komandām.
Turnīrā Itālijas pilsētā Vaujany piedalījās U-16 izlase, kuras treneru sastāvā bija Sporta
skolas treneris Miks Dzindulis un spēlētāji Rihards Ķuzis, Haralds Jirgens, Rihards Krastiņš
un Artjoms Koppass.
Latvijas Jaunatnes čempionātos U-9 grupā Sporta skolas komanda izcīnīja 2. vietu, U-11
2. un 5. vietu, U-12 3. vietu, U-13 4. vietu, U-14 6.vietu, U-16 4. vietu, U-18 4. vietu. Latvijas
1. līgas čempionātā Pārdaugavas komanda izcīnīja 3. vietu, savukārt Virslīgas čempionātā
“Prizma” ieguva 5. vietu.
2016./2017.gada sezonā U-20 pasaules čempionātā elites divīzijā Sporta skolu pārstāvēja
audzēkņi Valters Apfelbaums un Eduards Hugo Jansons. U-17 izlasi turnīrā Minskā vadīja
Sporta skolas treneris Miks Dzindulis, komandā bija Artūrs Treimanis, Rihards Ķuzis,
Rihards Norvaišs, Jānis Kārkliņs.
Treneris Edgars Lūsiņs piedalījās U-20 izlases vārtsargu sagatavošanas posmā pirms
dalības pasaules čempionātā. Treneris Gints Bikars vadīja Latvijas studentu izlasi Pasaules
Ziemas Universiādē.
Latvijas Jaunatnes čempionātos U-9 grupā “Pārdaugava” izcīnīja 1. vietu, U-10 vecuma
grupā 3. vieta, U-11 1. un 5. vieta, U-12 grupā 2. un 3. vieta, U-14 1. un 6. vieta, U-16 5.
vieta, U-18 grupā 4. un 6. vieta. Šajā sezonā Virslīgas čempionātā piedalījās divas Sporta
skolas komandas un čempionātu pabeidza 6. un 7. vietā.
Šajā sezonā Sporta skolas spēlētājs Kārlis Zakrevskis Latvijas klubu izlases sastāvā
piedalījās 4 Nāciju kausā, Rīgā, savukārt Latvijas klubu otro komandu pārstāvēja spēlētāji
Artūrs Apfelbaums, Juris Bērziņš, Sandis Grīnbergs un Silvestrs Seļickis.
Izlasi 4 Nāciju turnīrā vadīja treneri Ēriks Miļuns un Gundars Gailis. Starp kandidātiem
dalībai U-18 pasaules čempionātā, Sporta skolu šogad pārstāv Rihards Ķuzis, Rihards
Krastiņš, Artūrs Treimanis un Kārlis Tiltiņš. Šajā sezonā Sporta skolas audzēknis Matīss
Kivlenieks ir parakstījis līgumu ar NHL komandas Columbus Blue Jackets, un pašlaik sevi
atzinīgi pierāda AHL komandā.
4. Atbalsts izglītojamajiem.
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.
 Sporta skolā iekārtots un sertificēts veselības aprūpes punkts. Izglītojamie reizi gadā
veic veselības pārbaudi Sporta Medicīnas Valsts Aģentūrā. Treneri seko pārbaudes
rezultātiem, analizē tos, iepazīstina ar tiem izglītojamos un viņu vecākus. Sporta
sacensības apkalpo H/K „Prizma” medicīniskais personāls.

10

Katru gadu, uzsākot treniņu procesu, izglītojamie iesniedz attiecīgu ģimenes ārsta
izziņu par veselības stāvokli, kā arī pēc slimošanas iesniedz attiecīgu ģimenes ārsta
izziņu, kas ievietotas izglītojamo medicīnas kartītē.
 Treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas.
Izglītojamie sporta nometnēs nodrošināti ar medicīnisko personālu.
 2018.gada 1.pusgadā plānots visiem Sporta skolas darbiniekiem iziet kursus bērnu
tiesību aizsardzībā.
Skolas stiprās puses:
 Regulāras izglītojamo veselības pārbaudes Sporta Medicīnas Valsts Aģentūrā.
 Pieejams aprīkots medicīnas kabinets gan mācību procesa laikā, gan sacensībās.
Skolas tālākā attīstība:

Visiem Sporta skolas izglītojamajiem nodrošināt veselības pārbaudi divas reizes gadā.
 Rast iespēju organizēt sistemātisku psiholoģiskā atbalsta sniegšanu izglītojamajiem.
Kvalitātes vērtējums: pietiekami


4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
 Sporta skolā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izstrādāti iekšējie
drošību reglamentējošie normatīvie akti. Treneri atbilstoši noteiktajam iepazīstina
izglītojamos ar drošības noteikumiem, evakuācijas plānu un iekšējās kārtības
noteikumiem. Izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir iepazīstināti ar noteikumiem.
 Sporta skolā telpās ir izvietoti evakuācijas plāni. Darbinieki un izglītojamie instruēti, kā
rīkoties ārkārtas situācijās. Sporta skolas darbinieki ir iepazīstināti ar drošības
noteikumiem un instrukcijām, darba kārtības noteikumiem, iekšējās kārtības
noteikumiem.
 Skolā pie informācijas stenda un informatīvajā TV pieejama informācija par operatīvo
dienestu izsaukšanu.
 Sporta skolā iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai, tas tiek glabāts
medpunktā.
 Sporta skolas pedagogi izglītojas par dažādiem jautājumiem, ko apliecina pedagogu
iegūtie tālākizglītības sertifikāti.
 Ar rīkojumu ir nozīmēti atbildīgie pedagogi par drošību Sporta skolas organizētajos
pasākumos, izbraukumos, nometnēs u.c.
 Sporta skolā ir izstrādāta kārtība, kādā Sporta skolā uzturas vecāki un nepiederošas
personas.
 Sporta skolā izstrādāti iekšējie noteikumi - rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē
vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas,
ieročus. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos.
Kvalitātes vērtējums: labi
4.3. Atbalsts personības veidošanā
 Sporta skolā izglītojamajiem ir dota iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un Sporta
skolas darba plānošanā – izglītojamie ir iesaistīti Padomes darbā.
 Sporta skolā plāno un organizē labāko izglītojamo piedalīšanos Latvijas select
komandās dažādiem vecumiem. Izglītojamie piedalās Latvijas Hokeja federācijas
organizētajās sacensībās, Pasaules čempionātos, draudzības spēlēs Zviedrijā, Austrijā,
Krievijā, Igaunijā, Baltkrievijā u.c. Eiropas valstīs.
 Mācību treniņu procesā tiek veidota jauniešu personība, izkopjot atbildību, disciplīnu,
neatlaidību. Treneri sadarbojas ar vecākiem, lai risinātu audzēkņu personības
veidošanas un attīstības jautājumus.
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Audzēkņi apgūst sava sporta veida tiesāšanas pamatprasmes, piedalās LHF rīkotājos
tiesnešu semināros.
 Veselīga dzīves veida un sporta popularizēšanai Sporta skolas audzēkņi piedalās
atlētisma kluba „IHS” nodarbībās, sporta nometnēs.
 Sporta skolā ir izveidota interešu izglītības programma, kurā slidotprasmes apgūst
Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 1.-5.klašu audzēkņi. Interešu izglītības programma tiek
piedāvāta ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo prasmju attīstībai” ietvaros 1 reizi nedēļā 4 mēnešu laikā.
 Sporta skola veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību savai
izglītības iestādei, novadam, pilsētai un valstij – spēles sākas ar Latvijas valsts himnu,
Ziemmassvētku pasākumā – visiem izglītojamajiem nodrošinātas balvas, šajā gadā tika
izlozētas hokeja biļetes uz Latvijas – Kanādas spēli hokejā. Izglītojamajiem nodrošināta
iespēja apmeklēt Latvijas hokeja federācijas organizētās pārbaudes spēles un U18
pasaules čempionāta spēles.
 Spprta skola piedalās citu skolu/ pašvaldības/ federācijas organizētajos pasākumos.
Skolas stiprās puses:
 Sadarbība ar dažādu valstu treneriem un audzēkņiem, labākajiem piedaloties
starptautisko komandu sastāvos.
 Dalība ikgadējā Latvijas/Zviedrijas organizētajā vasaras mācību-treniņu nometnē,
piesaistot profesionālus trenerus no Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Somijas un
Latvijas.
 Ikgadējā turnīra „Volvo Open Cup” organizēšana daiļslidošanā, dalība “Rīga Cup”
Skolas tālākā attīstība:
 Individuālā darba pilnveidošana – nodrošinot papildu nodarbības ne tikai vārtsargiem,
bet arī citiem spēlētājiem.
 Regulāri organizēt nometnes.
 Veidot plašāku interešu izglītības programmu klāstu, veicinot pamatskolu un
sākumskolu izglītojamo interesi par sportu kopumā un slidošanu.
 Ņemot vērā hokeja un daiļslidošanas plašo popularitāti un izplatību visā pasaulē,
arī Sporta skolai ir izveidojušies labi kontakti ar citu valstu hokeja un daiļslidošanas
skolām un klubiem. Šāda sadarbība ļauj izglītojamajiem doties uz citām valstīm, un ne
tikai spēlēt hokeju un nodarboties ar daiļslidošanu, bet arī iepazīties ar šo valstu
kultūru un vēsturi.


Kvalitātes vērtējums: labi
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
 Treneri ar savu personīgo piemēru motivē izglītojamos tālākai izglītības turpināšanai.
Sporta skolā ir pieejama informācija par izglītības iegūšanu LSPA (Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija) un LU (Latvijas Universitāte), informācija izglītojamajiem
pieejama tīmekļa vietnē www.pardaugava.lv
 Visa informācija par Sporta skolas treniņu (nodarbību) norises laikiem, sacensībām,
hokeja un daiļslidošanas treneriem, interesentiem pieejama tīmekļa vietnē
www.pardaugava.lv
 Izglītojamie regulāri tiek iesaistīti hokeja un daiļslidošanas spēļu tiesāšanā.
Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties dažādās sacensībās, kuras organizē
Liepājas, Daugavpils, Valmieras, Jelgavas, Ventspils, Rīgas hokeja klubi.
 Sporta
skola slēdz trīspusējus līgumus ar augstākās izglītības mācību iestāžu
studentiem par mācību praksi. Prakses laikā studenti apgūst ne tikai teorētiskās, bet arī
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praktiskās iemaņas gan mācību darba organizēšanā, gan treniņu procesa organizēšanā
un vadīšanā.
 Par treneriem strādā Sporta skolas absolventi, bet pirmās iemaņas apgūst arī Sporta
skolas virslīgas spēlētāji.
Skolas stiprās puses:
 Piedalīšanās dažāda līmeņa sacensībās.
Skolas tālākā attīstība:
 Organizēt speciālus pasākumus potenciālajiem izglītojamajiem un viņu ģimenēm.
Kvalitātes vērtējums: labi
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
 Spējīgākie izglītojamie piedalās treniņos (nodarbībās) un sacensībās vairākās vecuma
grupās. Spējīgākie izglītojamie pilnveido savu meistarību citu klubu komandās,
sacensībās. Talantīgākie izglītojamie vecumā (no augstākās sporta meistarības grupas)
tiek piesaistīti H/K „Prizma” komandai.
 Hokeja un daiļslidošanas traumu, slimību rezultātā neapgūto mācību vielu treneri
novērš ar individuālu darbu, slodzes diferenciāciju nodarbībā, ar pustreniņu
nodarbībām;
 Treneri nodarbībās tehnikas paņēmienu apguves procesā izglītojamos sadala grupās, lai
nodrošinātu diferncētu darbu.
 Treniņu procesa nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas metodes: audzināšanas,
mācīšanas, sporta tehnikas, fizisko īpašību attīstīšanas un kustību iemaņu
pilnveidošanas metodes, lai atbilstošās vecuma grupas, atkarībā no audzēkņu fiziskās
sagatavotības, sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu.
Skolas stiprās puses:
 Izglītojamajiem nodrošināta iespēja pilnveidoties augstākās sporta meistarības grupās
hokejā un daiļslidošanā.
Skolas tālākā attīstība:
 Izstrādāt hokeja un daiļslidošanas individuālās programmas, lai nodrošinātu maksimāli
augstus sasniegumus sportā.
Kvalitātes vērtējums: labi
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
 Sporta skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām.
 Hokejs un daiļslidošana kā sporta veidi uzliek paaugstinātas prasības sirds – asinsvadu
sistēmām, kustību-balsta aparātam, tāpēc visa informācija, kuru sniedz Sporta
Medicīnas Valsts Aģentūra, tiek koordinēta un pārraudzīta.
 Treneri seko līdzi izglītojamo paaugstinātajai slodzei nodarbībās. Nodarbībās tiek
iekļauti koriģējoši vingrojumi mugurai, plecu joslai.
 Sporta skolas rīcībā ir H/K „Prizma” algots medicīnas personāls, kas regulāri sniedz
nepieciešamo medicīnisko individuālo palīdzību katram izglītojamajam. Sporta skolā ir
atbilstoša informācija par katra izglītojamā veselības stāvokli.
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
 Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Vecāku sapulcēs
mācību gada sākumā treneri informē izglītojamo vecākus par treniņu grafiku,
sacensībām, mācību treniņu saturu, grupas izaugsmes iespējām.
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Katru gadu mācību gada sākumā izglītojamo vecākus iepazīstina ar iekšējās kārtības
noteikumiem un Sporta skolas aktualitātēm, kā arī iespējām operatīvi saņemt jaunāko
informāciju par sacensību grafikiem u.c.
Vecāki piedalās pasākumu organizēšanā.
Sporta skola regulāri informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem sacensībās.
Apspriež ar vecākiem iespējas apmeklēt treniņus, veikt individuālo treniņu mājas
apstākļos.
Vecāki informāciju par Sporta skolas darbu var iegūt tīmekļa vietnē, watsapp grupā un
individuālās pārrunās gan ar Sporta skolas treneriem, gan vadību.
Sporta skola atbalsta izglītojamos no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm - Ja
Sporta skolā trenējās divi vai vairāki bērni, vai, zaudējot apgādnieku, tiek piemērotas
atlaides līdzfinasējuma maksai.
Sporta skolā izveidota Skolas padome, kurā iesaistās izglītojamo vecāku un izglītojamo
pārstāvji, kā arī dibinātājs.

Kvalitātes vērtējums: labs
5. Iestādes vide.
5.1. Mikroklimats
 Sporta skola rūpējas par sava tēla veidošanu un kopj tradīcijas - mācību gada
noslēgumā treneri, audzēkņi, vecāki pulcējas kopīgā pasākumā, kurā atzīmē un apspriež
pagājušā perioda notikumus. Katru gadu tiek organizēts Ziemassvētku pasākums, kurā
tiek atzīmēti visu un talantīgāko izglītojamo sasniegumi gan hokejā, gan daiļslidošanā.
 Hokeja un daiļslidošanas skola ir jauna - nedaudz vairāk par 10 gadiem. Šajā laikā
izveidojušās labas attiecības starp skolas vadību, audzēkņiem, viņu vecākiem. Skolai ir
sava emblēma, diplomi, vimpeļi, sporta apģērbs.
 Skolas vadības, izglītojamo, vecāku attiecībās valda labvēlība, uzticība. Skolas vadība
atbalsta darbinieku, vecāku, treneru iniciatīvu.
 Sporta skolas darbinieki ir gan sava sporta veida, gan Sporta skolas patrioti, ievēro
politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijas Republikai un
tās Satversmei, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti
 Izglītojamie, viņu vecāki, darbinieki jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās un reliģiskās piederības. Treneri kopā ar vecākiem risina konfliktsituācijas
savlaicīgi, cenšas tās novērst nekavējoties.
 Ciešā sadarbībā starp treneriem, Sporta skolas vadību un izglītojamo vecākiem
konstruktīvi un savlaicīgi tiek risināti gan konflikti, gan citi aktuālie dzīves jautājumi.
Sadarbības rezultātā Sporta skolā valda labvēlīga, cieņpilna gaisotne darbinieku,
izglītojamo un vecāku starpā. Vecāki atklāti runā ar treneriem par audzināšanas un
veselības problēmām. Izglītojamie un darbinieki ievēro iekšējās kārtības noteikumus.
Tie izstrādāti demokrātiski, iesaistot ieinteresētās puses.
 Attieksme pret apmeklētājiem nodarbību un sacensību laikā ir labvēlīga un korekta.
Pozitīvas sadarbības veicināšanai skolā tiek uzlabota sadarbības vide Sporta skolā un
tīmekļa vietnē ir izvietota jaunākā informācija par komandu sasniegumiem sacensībās.
Uzskatāmi noformēti stendi ar izcīnītajiem kausiem un hokeja vēstures stendu sporta
centra 2.stāvā.
 Interneta vietnē Facebook ir izveidots konts prizma/pardaugava un pardaugava, kurā
norādīta aktuālā informācija par sasniegumiem un rezultātiem.
 Hokeja skolas mācību treniņa grupās nodarbojas dažādu tautību bērnu. Nodarbojoties
vienā mācību treniņa grupā tiek veicināts starpnacionālais integrācijas process.
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Treneru vadībā citu tautību bērni paralēli hokeja spēles un daiļslidošanas pamatu
apgūšanai, ātrāk apgūst latviešu valodu, iepazīstas ar latviešu kultūru un tradīcijām.
Skolas stiprās puses:
 Labvēlīga vide darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem;
 Sporta skolā ir izveidotas un regulāri tiek koptas tradīcijas;
 Sporta skola problēmsituācijas risina savlaicīgi.
Skolas tālākā attīstība:
 Dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem.
Kvalitātes vērtējums: labi
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
 Sporta skolas dibinātājam īpašumā ir nepieciešamās telpas mācību treniņu procesa
īstenošanai, kas tiek izmantotas saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.
 Sporta skolā ir sakopta iekšējā vide. Mācību telpas tīras un regulāri uzkoptas. Skolā ir
pieejamas dušas un labiekārtots sanitārais mezgls, telpas inventāra žāvēšanai.
Sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa vajadzībām un sanitāri higēniskajām
prasībām.
 Ir pieejami kontrolējošo institūciju pārbaužu dokumenti. Sporta skola mācību telpas
izmanto atbilstoši apstiprinātam mācību grafikam. Telpas ir drošas izglītojamajiem un
darbiniekiem. Ir evakuācijas plāni un norādītas izejas.
 Sporta skolai piederošā teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā, pieejama bezmaksas
autostāvvieta. Ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu. Sporta skolā dežurē apkopēji,
kas nodrošina telpu uzkopšanu pēc katras nodarbības, un āra teritorijas uzkopšanu.
 Pie Sporta skolas ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs, hallē, gaitenī redzamā vietā ir
novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts.
Kvalitātes vērtējums: labi
4.6. Izglītības iestādes resursi.
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
 Sporta skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās bāzes un telpas:
3 (trīs) mākslīgā ledus halles, video klase, mācību klase, medicīnas kabinets, ģērbtuves,
inventāra žāvētavas, slidu asinātava, ēdnīca, atlētisma zāle, masāžas kabinets, pirts.
 Hokeja hallē tiek rīkotas starptautiskas sacensības hokejā un daiļslidošanā.
 „Fitex” atlētisma zāle Sporta skolas izglītojamajiem ir bezmaksas.
 Mācību treniņu procesā izmantojamais aprīkojums un inventārs atbilst profesionālās
ievirzes izglītības programmu īstenošanas prasībām.
 Sporta skolā regulāri remontē un kopj sporta inventāru, materiāltehniskos līdzekļus, ko
nodrošina dibinātājs.
 Sporta skolā izglītojamajiem ir nodrošināta slidu asināšana ar atlaidi, kā arī atlaides ir
sporta inventāra veikalos un kafejnīcā Volvo Sporta Centrā.
 Sporta skolā ir sākts darbs pie bibliotekāro resursu nodrošināšanas – ir pieejama
uzziņas literatūra.
Kvalitātes vērtējums: labs
6.2. Personālresursi
Sporta skola ir pilnībā nodrošināta ar hokeja treneriem, kuru kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. No 19 treneriem, kas nodarbojas ar audzēkņiem:
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Četriem sporta skolas treneriem ir iegūts maģistra grāds Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā;
Četriem sporta skolas treneriem ir „A” kategorijas sertifikāts;
Astoņiem treneriem ir „B” kategorijas sertifikāti;
Septiņiem treneriem ir „C” kategorijas sertifikāti;
Sporta skola rod iespējas studentiem praktizēties treniņu laikā kopā ar esošajiem
Sporta skolas treneriem;
Sporta skola atbalsta un aicina, motivē trenerus turpināt celt savu profesionālo
kvalifikāciju – ir izstrādāts pedagogu tālākizglītības plāns;
Treneriem ir iespējas iesaistīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesa veicināšanas pasākumos – Sporta skolā notiek pedagogu
pašvērtēšana un vērtēšana.
Pedagogi piedalās dažādās konferencēs, semināros, kursos u.c. profesionālās
pilnveides pasākumos.
Sporta skolā ir pieprasītas ziņas no Sodu reģistra.

Skolas stiprās puses:
 Sporta skolā ir kvalitatīvs treneru sastāvs.
Skolas tālākā attīstība:
 Rast iespēju nodrošināt pedagogu kvalitātes pakāpju noteikšanai un atbilstošu
piemaksu noteikšanai, pēc darba stāža un iegūtās sporta speciālistu sertifikāciju
kategorijas.
Kvalitātes vērtējums: labi
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
 Pašvērtējuma sagatavošanā iesaistās treneri, izglītojamie un vecāku pārstāvji, tas tiek
sagatavots visās darbības jomās, tas publicēts Sporta skolas tīmekļa vietnē.
 Sporta skolas vadība kopā ar treneriem formulē treneru darbības stiprās puses, akcentē
vajadzīgos uzlabojumus izglītojamo atlasē, treneru profesionālajā pilnveidē, nodarbību
saturā.
 Sagatavojot darba plānu kārtējam mācību gadam, treneri un vadība analizē darbu
iepriekšējā mācību gadā.
 Sporta skolā ir izstrādāts Attīstības plāns 2017.-2022.gadam. Vadība regulāri pārrauga
plāna īstenošanu. Plāns ir pieejams Sporta skolas tīmekļa vietnē visiem interesentiem.
Kvalitātes vērtējums: labi
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
 Sporta skolā darbojas pedagoģiskā padome. Sporta skolā ir visa nepieciešamā
dokumentācija, kas izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Sporta skolas lietu nomenklatūru ir apstiprinājis skolas direktors.
 Amata aprakstos noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas.Sporta skolā ir
izstrādāti un pieejami visi amatau apraksti, tie regulāri tiek aktualizēti.
 Sporta skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un
ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
 Sporta skolā ir sagatavotas personu lietas, kurās pieejami izglītības dokumenti un citi
normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
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Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada skolas darbu. Pedagoģiskās padomes
sēdes tiek protokolētas. Notiek pieņemto lēmumu izpildes kontrole.
Ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, vadība ir pieejama arī ārpus darba laikā, vai
vecākiem un izglītojamajiem iepriekš saskaņotā laikā.
Metodiskais darbs tiek veikts, sadarbojoties ar sporta veidu federācijām.

Kvalitātes vērtējums: labi
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
 Sporta skola regulāri organizē sporta nometnes, organizē starptautiskas sacensības.
 Skola īsteno sadarbību ar dibinātāju, Izglītības un Zinātnes ministriju, Rīgas domi,
Latvijas Hokeja federāciju.
 Sporta skola piedalās Latvijas un Starptautiska līmeņa sacensībās.
 Sporta skola sadarbojas ar EITC tournaments, organizējot ikgadējo starptautisko
hokeja turnīru „Rīga kauss”.
 Sadarbība veicina sportistu izaugsmi un tālāku mērķu sasniegšanai.
 Sporta skola iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo prasmju
attīstībai”
Kvalitātes vērtējums: labi

Profesionālās ievirzes sporta skolas
“Pārdaugava” direktors
_____________________Gundars Gailis
Z.V.
Saskaņots:
Nodibinājuma hokeja klubs “Prizma”
valdes loceklis
_____________________Lauris Baumanis

Z.V.
2018.gada ___. ___________________
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