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Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija
Reģ.Nr. 431060001068 no 30.12.2009.
Licence Nr. 9137 no 26.06.2009

Izglītības iestādes
vadība

Direktors
Galvenā grāmatvede
Direktora vietnieks mācību darbā
Direktora vietnieks audzināšanas darbā
Izpilddirektors

Izglītības iestādes
struktūrvienības,
adreses

Teritoriālā struktūrvienība „Jūrmala”
Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala, LV-2015
Vadītāja – A.Aglenieks

I.Amantova
S.Keiša
M. Iecelniece
A. Pastare
E. Bricis

Teritoriālā struktūrvienība „SASS”
Vikingu iela 6, Lielupe, Jūrmala, LV-2010
Vadītājs – A.Krūmiņa
Teritoriālā struktūrvienība „BJKSS”
Šveices iela 13, Sigulda, LV-2150
Vadītāja – D.Ābeltiņa

Izglītības iestādes
uzdevumi

Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas,
profesionālās ievirzes sporta programmas.
Sagatavot kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm, startiem
pasaules un Eiropas čempionātos.
Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un
iemaņas, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē,
sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties
atbildību.
Sadarboties ar izglītojamo vecākiem.
Sagatavot izglītojamos studijām augstskolās un profesionālai
sportiskai darbībai.

Izglītības iestādes
mērķi

Izglītības procesa organizēšana, atbilstoši Valsts pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem un
licencētajām mācību priekšmetu izglītības programmām.
Smaiļošanas, kanoe airēšanas un kamaniņu sporta prasmju apgūšana
audzēkņiem, kuri realizē Profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas.
Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību.
Sportisko rezultātu sasniegšanas veicināšana olimpiskajos sporta
veidos.
Saturiskās un fiziskās vides pilnveidošana.

Reglamentējošie
dokumenti

MSĢ savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus, Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, ANO
Konvenciju par bērnu tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu un programmu,
Skolas nolikumu, kas apstiprināts ar rīkojumu Nr. 206 un Izmaiņas
ar rīkojumu Nr.552 no 29.12.2009, Izglītojamo iekšējās kārtības
noteikumus. Grozījumi 2016.gada 6.janvārī rīk. Nr/ 5-audz.

Izglītības iestādes
finansu avoti

MSĢ tiek finansēta no valsts budžeta tādā apjomā, kas garantē
audzēkņu mācību - treniņu procesa nodrošinājumu, ēdināšanu un
dzīvošanu internātā un citus izdevumus, saskaņā ar 2015.gada
finansēšanas plānu. MSĢ ir ārpusbudžeta līdzekļu konts (Sponsoru
un ziedotāju finansiālie līdzekļi). Tā ir iespējamo atbalstītāju
finansiāla palīdzība un vecāku līdzfinansējums noteiktiem mērķiem sacensību izdevumiem, sporta inventāra iegādei, treniņnometņu
darba organizēšanai, sportistu papildu ēdināšanai gatavojoties
sacensībām, medikamentu iegādei u.c. vajadzībām.

Izglītības iestādes
darbinieki

Mācību iestādē
mācīšana un
mācīšanās

Pedagoģiskie - skolotāji
t.sk. augstākā pedagoģiskā
augstākā
9
iegūst augstāko
5
maģistri
22
Tehniskie dažādu profesiju
2014./2015.m.g.mācību
programmas:

82 (31.12.2015.)
67

67

procesā

tiek

realizētas

2

izglītības

- Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma (licence
V-7614)
-Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(licence V-7615)
Skolēnu skaits (pēc plāna):
MSĢ
137
TSV „Jūrmala”
52
TSV „SASS”
166
TSV „ BJKS”
59

402

2014./15.m.g. Murjāņu sporta ģimnāzijā vispārējo vidējo izglītību
ieguva 39 izglītojamie.
MSĢ audzēkņu un absolventu sportiskais devums nacionālajām izlasēm un
Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un pasaulē gadu gaitā nesamazinās, bet tikai
palielinās un pilnveidojas. Mācību treniņu darbs tiek organizēts uzlabotākos apstākļos,
salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Ik gadu mūs priecē kamaniņu braucēju sasniegumi. Par Pasaules junioru
čempioniem stafetē (Lillehammerē) kļuva Kristers Aparjods, Kārlis Matuzels un Ulla
Zirne. Eiropas junioru čempionātā (Vinterbergā) K. Aparjods, K. Matuzels un Kendija
Aparjode izcīnīja sudraba medaļas. K.Aparjods izcīnīja sudrabu Eiropas jaunatnes
čempionātā Vinterbergā. K.Aparjode izcīnīja 3. vietu Pasaules kausa sacensībās Siguldā.
K.Aparojadam tika uzticēts gods nest Latvijas karogu Pasaules jaunatnes Olimpiādē
Lillehammerē, un 2016. Gada 14.februārī no Norvēģijas saņēmām priecīgu ziņu, ka
K.Aparjods kļuvis par čempionu jau minētajās Pasaules Jaunatnes ziemas olimpisko
spēļu sacensībās. Godam sevi pierādījuši arī vieglatlētikas pārstāvji. Laine Donāne
uzrādīja jaunu Latvijas jaunatnes rekordu šķēpa mešanā un izcīnīja bronzas medaļu
(Kolumbija, Kali). Elīza Puķāne uzvarēja Latvijas jaunatnes Olimpiādē (Valmiera) un
startēja Eiropas Jaunatnes Olimpiādē (Gruzija, Tbilisi), izcīnot 13. vietu diska mešanā.
Eiropas junioru čempionātā Zviedrijā startēja Sandija Balande - Balode (diska mešana),
Edgars Berķis (lodes grūšana) un Arturs Meirēns (šķēpa mešana). Riteņbraucējs Kristers
Ansons izcīnīja divas uzvaras Latvijas Jaunatnes olimpiādē Valmierā un kopā ar Kristapu
Pelčeru startēja Eiropas Jaunatnes Olimpiādē Tbilisi. Ēriks Toms Gavars izcīnīja 10. vietu

EČ Tartu un 11. vietu Pasaules čempionātā Ričmondā, ASV. Veiksmīgi startējuši mūsu
pludmales volejbolisti. Paula Ņečiporuka izcīnīja zeltu EČ U-18 (Latvija, Rīga) un zeltu
EEVZA sacensībās (Azerbaidžāna). Annija Jurdža ieguva 17. vietu EČ U-18 (Latvija,
Rīga). Dalītu 9. vietu EČ jauniešiem izcīnīja Atvars Ozoliņš, Kristaps Šmits, Rihards
Lazdiņš un Ervīns Aboms - visi ir arī Latvijas čempioni savās vecuma grupās. Atvars
Ozoliņš un Kristaps Šmits izcīnīja 2. vietu EEVZA sacensībās Azerbaidžānā. Par Latvijas
čempionu handbolā kļuva Emīls Kurzemnieks, kurš startēja Dobeles „Tenax” sastāvā. Par
MSĢ audzēkņu sportiskajiem panākumiem varam pateikties sportistu treneriem:
kamaniņu sportā - A. Kalniņam, J.Ozoliņam, A.Aparjodei, Z. Šaicānam, vieglatlētikā A. Vaivadam, V. Smočai, G. Gailītim, riteņbraukšanā - J. Veidem, E. Pūcem, O.
Andersonam, volejbolā - I. Pūliņam, I. Ikauniecei, L. Iecelniekam, N. Sokolovskim,
handbolā - A. Straumem, V. Rozentālam.
Mācību process:
Mācību iestādē (MSĢ) realizētas divas Izglītības programmas: Pamatizglītības 2.
posma (7.-9 klase) izglītības programma un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma. Mācību iestādē audzēkņi mācās no 8. – 12. klasei. MSĢ teritoriālajā
struktūrvienībā „Jūrmala” audzēkņi mācās no 9. – 12. klasei. Pedagogi ievēro
pamatizglītības un vispārējās vidējās standarta prasības, pārzin sava mācību priekšmeta
standartu un programmas, ir aktīvi profesionālajā pilnveidē, piedalās dažādos kursos un
semināros, kurus rīko Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Rīgas pilsētas
metodiskais centrs u.c. Izglītojamie piedalās Pierīgas mācību priekšmetu olimpiādēs un
izcīna godalgotās vietas. Mācību darbs tiek organizēts tā, lai izglītojamie, kuri atrodas
ilgstošās mācību – treniņu nometnēs, varētu apgūt mācību priekšmetu saturu. Notiek
individuālā un individuālā grupu darba organizēšana izglītojamajiem mācību
priekšmetos. Pārbaudes darbi mācību priekšmetos notiek pēc speciāli sastādīta grafika
katram mēnesim. Mācību procesā tiek nodrošināta informatīvo tehnoloģiju izmantošana.
Mācību priekšmetu pedagogi darbojas mācību priekšmetu metodiskajā komisijā,
komisijas darbs tiek plānots. MSĢ 12. klašu beidzēji ir konkurēt spējīgi ar citu mācību
iestāžu vienaudžiem tālākā izglītības iegūšanā.
Audzināšanas darbs:
Prioritātes audzināšanas darbā :
1.Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko piederību, iesaistoties sabiedriskās un
kultūras dzīves aktivitātēs un gatavojoties Latvijas valsts 100 dzimšanas dienai.
2.Gatavojoties skolas 50 gadu jubilejai, kas tika atzīmēta 2015.gada 8.augustā,
ieinteresējām audzēkņus atcerēties iepriekšējo gadu absolventus un viņu labākos
sasniegumus sportā un sabiedriskajā dzīvē, motivēt skolēnu iesaistīšanos skolas
pasākumos, to organizēšanā un skolas vēstures iepazīšanā, un tradīciju saglabāšanā
nākotnei.

3. Radīt izglītojamo vēlmi sevi garīgi un fiziski pilnveidot, apzinīgi, mērķtiecīgi virzīties
uz augstiem sasniegumiem sportā, akceptējot cieņpilnas sasvstarpējās attiecības un
veselīgu konkurenci, stiprināt veselības un drošības jautājumus, kā arī atbildīgu rīcību
ikdienas un arī ārkārtas situācijās.
Finansējums un infrastruktūras attīstība:
Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem EUR 3 367 418
apmērā, tika uzsākta Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija, uzlaboti
audzēkņu ikdienas sadzīves apstākļi. Iegādāts sporta inventārs visos sporta veidos.
“Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija un multifunkcionālās slēgtas
sporta manēžas būvniecība” Projekta ietvaros MSĢ tiek rekonstruēta sporta halle, kur
tiek izbūvēts jauns skriešanas sektors, šķēpu mešanas sektors un tāllēkšanas sektors.
Jaunajā korpusā būs izbūvētas jaunas telpas svarcelšanas nodarbībām, kā arī trenažieru
zāle un sporta nodarbību telpas. MSĢ ir izremontētas volejbola zāles dušu telpas un
tualetes. Mācību korpusā renovētas tualetes 2. stāvā un pilnīgi no jauna izbūvētas 1.
stāva tualetes. Dienesta viesnīcas korpusā ir renovētas gan zēnu, gan meiteņu dušas,
izbūvēta jauna ventilācijas sistēma. Ir veikts administrācijas telpu remonts.
Vieglatlētikas manēžā „Rūķis” tika atjaunots gāzes pieslēgums un izbūvēta jauna
apkures sistēma, nosiltināta manēžas piebūve un renovēta fasāde. Veikti ugunsdrošības
pasākumi MSĢ, izbūvējot ugunsdrošības un trauksmes izziņošanas signalizāciju. Veikti
volejbola zāles un svaru zāles būves sanācijas pasākumi saskaņā ar veikto būves
apsekošanu un saņemto ekspertīzi. Audzēkņu medicīnas nodrošinājuma uzlabošanai
iegādāts medicīniskais aprīkojums un atjaunojošie līdzekļi. Veikti skolas vides
uzlabošanas pasākumi, t.sk. izbūvēts tiltiņš pāri gravai, kas nodrošina audzēkņu drošu
ceļu no MSĢ uz stadionu. Audzēkņu mācību apstākļu uzlabošanai daļēji iegādi mācību
līdzekļi fizikā un ķīmijā, iegādāts video projektors. Pasākumu kopums, kas veikts gada
laikā, nodrošina audzēkņu mācību procesu standarta izpildē un treniņprocesa
profesionalitātes paaugstināšanas iespējamību, lai sasniegtu MSĢ izvirzītos mērķus.
MSĢ teritoriālajā struktūrvienībā „Jūrmala” ir iegādāts medicīniskais
aprīkojums, sporta inventārs un ierīkota videonovērošanas sistēma. Veikti kārtējie
remonta darbi un ārpuskārtas remonta un telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi,
novēršot pirms apmēram 8 gadiem veikto remontdarbu nepilnību vai defektu sekas.
Ierīkota (daļēji) un saremontēta dušu un žāvētavu telpu ventilācijas un apkures sistēma.
Uzlabots mācību kabinetu tehniskais aprīkojums, iegādājoties jaunu pārnēsājamo
datoru un videoprojektoru.
MSĢ teritoriālajā struktūrvienībā „SASS” ir apzināts telpu tehniskais stāvoklis,
un tajā esošas apkures sistēmas un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbība.
Minētājās telpās ilgstoši nav veikti ikdienas nepieciešamie remonta darbi, kā rezultātā
telpu tehniskais stāvoklis ir apmierinošā stāvoklī. Kopīgi ir uzsāktas pārrunas par
minētā objekta nodošanu Jūrmalas pašvaldības pārraudzībā, bet šis process ir tikai
sākuma stadijā. Jautājums ir aktuāls un pie tā kopā ar ieinteresētajām personām tiek

strādāts, lai tuvākajā nākotnē to varētu rekonstruēt, bet šobrīd izdarīt visu iespējamo, lai
objektu saglabātu normālā tehniskā stāvoklī esošo finansiālo resursu ietvaros. Ļoti
ceram uz veiksmīgu sadarbību un Jūrmalas pašvaldības ieinteresētību.

Iestādes vadītājs

I.Amantova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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