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Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas,
profesionālās ievirzes sporta programmas.

Izglītības iestādes
dibinātājs
Izglītības iestādes
vadība

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.
Piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs ārpus mācību iestādes.
Sadarboties ar izglītojamo vecākiem.
Sagatavot izglītojamos studijām augstskolās un profesionālai
sportiskai darbībai.

Izglītības iestādes
mērķi

Piedalīties un sekmēt pedagogu kvalifikācijas celšanas aktivitātes,
piesaistot citu skolu pedagogus.
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.
Aktivizējot pedagogu metodisko darbību kvalifikācijas celšanā,
veidot Murjāņu sporta ģimnāzijā Metodisko centru.

Reglamentējošie
dokumenti

Izglītības iestādes
finansu avoti

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.
MSĢ tiek finansēta no valsts budžeta tādā apjomā, kas garantē
audzēkņu mācību - treniņu procesa nodrošinājumu, ēdināšanu un
dzīvošanu internātā un citus izdevumus, saskaņā ar 2016.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, mācību procesa nodrošināšanai, sportistu
papildu ēdināšanai gatavojoties sacensībām, medikamentu iegādei
u.c. vajadzībām.

Izglītības iestādes
darbinieki

Mācību iestādē
mācīšana un
mācīšanās

Pedagoģiskie - skolotāji
82
t.sk. augstākā pedagoģiskā 67
augstākā
9
iegūst augstāko
5
maģistri
22
Tehniskie dažādu profesiju 67
2015./2016.m.g.mācību procesā
programmas:

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): 402
MSĢ
137
TSV „Jūrmala”
52
TSV „SASS”
166
TSV „ BJKS”
59
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 arvien palielinās un
pilnveidojas. Mācību treniņu darbs 2016.gadā tiek organizēts sarežģītākos apstākļos, jo
MSĢ notiek sporta halles rekonstrukcijas darbi, kas radīja papildu izdevumus, īrējot
citas sporta bāzes. Rekonstruētā sporta halle dos iespējas pilnvērtīgāk un labāk
organizēt mācību treniņu procesu nākamajos gados.
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 Junioru
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 (Kolumbijā, Kali). Elīza Puķāne uzvarēja Latvijas jaunatnes Olimpiādē
(Valmierā) un startēja Eiropas Jaunatnes Olimpiādē (Gruzijā, 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 (Latvijā, Rīgā) un zeltu EEVZA sacensībās (Azerbaidžānā).

Annija Jurdža ieguva 17. vietu EČ U-18 (Latvijā, Rīgā). 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” komandas 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, R.Vildem, 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, pārzina 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 sekmīgi 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. Papildu izglītojamajiem tiek organizētas un notiek
apmācības pēc individuālā un individuālo grupu mācību plāna. Pārbaudes darbi mācību
priekšmetos notiek pēc speciāli sastādīta grafika katram mēnesim. Mācību procesā tiek
nodrošināta informatīvo tehnoloģiju (IT) izmantošana. Aktuāla problēma MSĢ ir ar IT
aprīkojumu bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetos. Mācību priekšmetu
pedagogi darbojas mācību priekšmetu metodiskajā komisijā, komisijas darbs tiek
plānots. MSĢ 12. klašu beidzēji ir konkurētspējīgi ar citu mācību iestāžu vienaudžiem
tālākā izglītības iegūšanā. No vairākām augstskolām (Ekonomikas un kultūras, Banku
augstskolas) ir saņemti Pateicības raksti par veikto ieguldījumu skolēnu izaugsmes
veicināšanā un izglītojamo sagatavošanā studijām.
Pamazām uzlabojas mācību
kabinetu aprīkojums ar modernajām tehnoloģijām. Informātikas kabinetā uzstādīta
interaktīvā tāfele. Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā ar e-klases programmatūru.
Darbu uzsākuši trīs jauni pedagogi, kuri māca latviešu valodu un literatūru, krievu
valodu. Aktīvi norisinājies pedagogu metodiskais darbs kvalifikācijas celšanā. A
moduļa kusu apliecības ieguvuši 72 kursu klausītāji dažādās jomās: psiholoģijā, mācību
procesa organizācijā, sporta metodikā.
Audzināšanas darbs:
Prioritātes audzināšanas darbā :
Sadarbība ar izglītojamo vecākiem ir sistemātiska un plānveidīga. Divas reizes gadā

MSĢ organizē Vecāku dienas, kad vecākiem ir iespēja piedalīties mācību priekšmetu
stundās, pārrunāt sava bērna sasniegumus mācību darbā ar priekšmetu skolotājiem,
sporta darbā ar sporta speciālistiem, tikties ar klašu audzinātājām, skolas vadību, ārstu,
psiholoģi.
Vecāku dienām ir informatīvs un izglītojošs saturs. MSĢ vadība vecākus informē par
skolas sasniegumiem, problēmām un novitātēm, MSĢ psiholoģe iepazīstina ar
psihodiagnostiskās izpētes rezultātu apkopojumu, lasa izglītojošas lekcijas.
Visiem izglītojamo vecākiem piešķirtas paroles e-klases vidē, tāpēc ir dota iespēja ar
bērna mācību rezultātiem iepazīties regulāri. 1. un 2. mācību semestra beigās vecāki
saņēma skolas Pateicības rakstu par bērna labu, izcilu teicamu zināšanu līmeni. 90%
aptaujāto vecāku uzskata, ka e-klase palīdz sekot bērna mācību sasniegumiem. Papildus
tam klašu audzinātājas vienu reizi mēnesī sagatavo izglītojamo mācību sasniegumu
pārskatu, ar kuru izglītojamie iepazīstina vecākus un sporta speciālistus.
Nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar MSĢ iekšējās kārtības noteikumiem
organizētas individuālas vecāku sarunas ar pedagogiem, treneriem, klašu audzinātājām,
skolas ārstu, skolas vadību.
MSĢ konsultējas ar vecākiem par izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu vai palīdzību.
MSĢ veic vecāku anketēšanu, kā arī uzklausa vecāku ierosinājumus MSĢ
kvalitatīvākam darbam. Vecāku priekšlikumus, aptaujas rezultātus izvērtē apspriedē pie
MSĢ direktores un izmanto MSĢ darba uzlabošanai.
Vecākiem un vecāku sniegtā informācija ir konfidenciāla. Vecāki ir atsaucīgi un vecāku
dienu vidējais apmeklējums – 40% - 60% no izglītojamo skaita.
Viens vecāku pārstāvis no katras klases ir izvirzīts MSĢ padomes darbam. MSĢ
padomi mācību iestādē vada MSĢ padomes izvirzīts pārstāvis. MSĢ padomē tiek
pārrunāti aktuālie MSĢ dzīves un sadzīves jautājumi, tiek uzklausīti vecāku
ierosinājumi MSĢ dzīves un sadzīves apstākļu uzlabošanai.
Sadarbība ar vecākiem tiek organizēta arī individuāli, klašu audzinātāji, sporta
speciālisti, MSĢ vadība nepieciešamības gadījumā sazinās ar vecākiem telefoniski vai
organizē individuālas tikšanās, kā to paredz Murjāņu sporta ģimnāzijas Izglītojamo
iekšējās kārtības noteikumi.
Izglītības iestādes darbam vecāki var sekot skolas mājas lapā internetā un citos
sociālajos tīklos.
Mācību iestādē strādā psihologs. Psihologs veic izglītojamo izpēti, palīdz risināt
problēmsituācijas, strādā ar izglītojamajiem individuāli, klašu saimēs, treniņu grupās,
sadarbojas ar pedagogiem, gan palīdzot risināt izglītojamo problēmas, gan izglītojoši.
Katra problēmsituācija tiek risināta kopā ar izglītojamo, audzinātāju, un ja
nepieciešams, arī ar sporta speciālistu un vecākiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta, ja

izglītojamie aptaujās atzīst, ka MSĢ nejūtas droši, un, lai noskaidrotu problēmas
būtību, tiek iesaistīts MSĢ atbalsta personāls, pedagogi, un ja nepieciešams, arī vecāki.
Saskaņā ar „Klases stundu programmu”, „Karjeras izglītības programmu”, MSĢ
audzināšanas darba vadlīnijām, MSĢ izvirzītajiem uzdevumiem un prioritātēm
audzināšanas darbā, izglītojamo vecuma īpatnībām, klases audzinātājas veido
audzināšanas darba programmu sekojošās sadaļās: klases audzinātāja stunda,
aktivitātes ar klasi, klases izpēte, sadarbība ar izglītojamo vecākiem, individuālā
sadarbība ar izglītojamajiem, metodiskais darbs. Katra semestra beigās paveiktais darbs
tiek izvērtēts, izdarot ierakstus klases audzinātāja darba programmā.
MSĢ izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus, aktivitātes ārpusklases darbā, sadzīvi.
Pirmā mācību semestra un mācību gada beigās labākie izglītojamie mācībās tiek
apbalvoti ar MSĢ atzinības rakstu un saldumu balvu, vecākiem, kuru bērni mācījušies
optimālā un izcilā līmenī, tiek sūtītas pateicības vēstules. Pēdējā mācību gada skolas
dienā izglītojamie, kuri aktīvi organizējuši skolas ārpusklases pasākumus un kuriem
internāta istabu vērtējums ir augstā līmenī, saņem pateicības rakstu un balvu.
Brīvajā laikā tiek plānotas dažādas aktivitātes: skolas pasākumi, klašu vakari, mācību
ekskursijas, izglītojošas lekcijas, u.c. Izglītojamie devušies ekskursijās Latvijas
Nacionālo bibliotēku, Kara muzeju, Medicīnas muzeju, Mākslas muzeju, Psaiho, ZOO
dārzu, konfekšu fabrikas “Laima” muzeju un darbnīcu, Tartu “AHHA” zinātnes centru,
kā arī Tartu vecpilsētu, Igaunijas ziemas sporta centru Otepē, Sporta pedagoģijas
akadēmiju, Liepāju, Lesteni, Jaunpili, Ziemassvētku kauju muzeju. Viena no MSĢ
tradīcijām ir izglītojamo iesaistīšana skolas dzīves organizēšanā, jo katra klase mācību
gadā noorganizē vienu pasākumu skolas mērogā, kā, piemēram, Skolotāju dienu,
Žetonu vakaru, Galda spēļu turnīru, MSĢ erudītu, Volejbola turnīru starp klasēm,
konkursu “Modernākā klase”, “MSĢ sirdspuksti Latvijai”, Zvanu uz pēdējo mācību
stundu, Pēdējās skolas dienas pasākumu, kā arī savus novadus vai pilsētas atspoguļoja
foto izstādē “Es savā novadā/pilsētā”. Pasākumus organizē arī Skolēnu padome:
Latvijas valsts dzimšanas dienas un Ziemassvētku, kā arī Valentīna dienas vakarus.
MSĢ pasākumos mūs priecē zēnu vokālā ansambļa izpildītās dziesmas. Vairāki
izglītojamie – Dairis Mežvinskis, Atvars Ozoliņš, Petra Ņečiporuka - startēja konkursā
“Gudrs, vēl gudrāks”. MSĢ izglītojamie (A.Graudiņa, D.Mežvinskis, K.Ozols) un
absolventi piedalījās TV spēlē „VIP”, izcīnot uzvaru. MSĢ vadība tika noorganizējusi
tikšanos ar EP deputātu Krišjāni Kariņu un Tiesībsarga biroja vadītāju Juri Jansonu,
sportistu un deputātu Raimondu Bergmani, sportistu Mārtiņu Rubeni, paralimpieti
Aigaru Apini, MSĢ absolventu I.Dīcmani, kā arī organizējusi MSĢ kolektīva
piedalīšanos Olimpiskajā dienā. Labākie sportisti devās uz Briseli, lai iepazītos ar EP
darbu un tiktos ar EP deputātu K.Kariņu. Pie 12.klases izglītojamiem viesojās žurnālists
Valters Krauze. Katra klase vismaz reizi gadā apmeklējusi kādu no Latvijas teātriem un
noskatījusies izrādes, kā, piemēram, “Uguns un nakts”, “Šerloks Holmss”, “Romeo un
Džuljeta”. Vakaros izglītojamie var iesaistīties deju nodarbībās, spēlēt galda tenisu,
novusu, galda spēles, kā arī ir pieejami divi datori internāta 2.stāvā, bezvadu interneta
pieslēgums un televizors atpūtas telpā.

Daudz darba vairāki izglītojamie - „jaunie korespondenti” iegulda, lai taptu MSĢ
avīzīte “Murjānis”, kurā tiek atspoguļota MSĢ sporta, mācību, ārpusklases dzīve, kā
arī avīzītes interesenti tiek iepazīstināti ar absolventu gaitām, un izveidoto „humora un
joku” stūrīti.
Darba iemaņas izglītojamie attīsta, strādājot talkās pie MSĢ apkārtnes un sporta bāžu
sakopšanas, sagatavojot internāta istabu jaunajam mācību gadam, katru rītu uzkopjot
istabu, vienu reizi mēnesī istabā veicot „Lielo tīrīšanu”.
MSĢ darbojas Skolēnu padome, kura sadarbībā ar pedagogiem koordinē un vada
dažādas mācību iestādes aktivitātes: piemēram, skolas pasākumus, sadzīvi, mācību
darbu.
Lai veidotu pozitīvas izglītojamo personības iezīmes, MSĢ ir izstrādāti un darbojas
skolēnu iekšējās kārtības noteikumi, kuri pēc izglītojamo un pedagogu ieteikuma tiek
pārskatīti un tajos izdarītas nepieciešamās izmaiņas.
12.klases izglītojamajiem ir iespēja iegūt balvu Ceļamaize”. Projekta nolikums paredz
vienu gadu saņemt finansiālu atbalstu no balvas dibinātājiem, MSĢ absolventiem.
Pedagogi un klašu audzinātāji organizē darbu izglītojamo karjeras izglītībā, audzinātāji
klases darba programmās saskaņā ar „Klases stundu programmu” un „Karjeras
izglītības programmu” plāno pasākumus karjeras izglītībā: izglītojamo pašizpēti,
tematiskās audzinātāja stundas, tikšanos ar MSĢ absolventiem, izstādes „Skola”
apmeklējumu.
Izglītojamie informēti, kurās interneta adresēs pieejama informācija par karjeras
izglītības jautājumiem: testi, informācija par studiju programmām u.c.
2016. gada pavasarī karjeras izglītības darbā ar 10. un 11.klases skolēniem tika
piesaistīts speciāliste - Renāte Cāne. Viņa veica izglītojošo darbu, kā arī organizēja
tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolotāja Gita Satovska ieguvusi akadēmisko
maģistra izglītību kā karjeras konsultants un ar savām prasmēm, zināšanām un padomu
palīdz klašu audzinātājām un izglītojamajiem karjeras izglītībā.
Visa informācija par studiju programmām tiek izvietota izglītojamajiem pieejamā vietā.
2015./2016.m.g. absolventi turpina mācības LSPA, Stradiņa universitātē, RTU, LU,
DU, Valmieras augstskolā, Aizsardzības akadēmijā, kā arī citās mācību iestādēs.
Augstākajās mācību iestādēs iestājušies un sākuši studēt 78 ģimnāzijas beidzēju.
Liela loma karjeras izglītībā MSĢ ir sporta nozarei, jo viens no galvenajiem MSĢ
uzdevumiem ir sagatavot izglītojamos profesionālai sportiskai darbībai, kas reizē ir arī
viņu karjera.
MSĢ ir daudz tradīciju: Zinību diena, Skolotāju diena, Volejbola turnīrs starp klasēm,
Latvijas valsts svētku pasākumi, Ziemassvētki, MSĢ sporta laureāts, Zvans uz pēdējo
mācību stundu, Pēdējā mācību gada skolas diena, izlaidumi, absolventu salidojumi, kā

arī katras klases organizētais pasākums skolas mērogā (skatīt skolas mājas lapas sadaļu
audzināšanas darbs un galeriju).
Pirms svētku pasākumiem un Vecāku dienām visus priecē izglītojamo zīmējumu
izstādes.
MSĢ ir sava simbolika – logo un karogs. Izglītojamo, pedagogu, skolas darbinieku,
absolventu devīze ir „Mūs vieno Murjāņi”.
Atpūtas telpā brīvajā laikā izglītojamie var skatīties televīziju (Viasat pieslēgums), aktu
zālē spēlēt klavieres, atpūtas telpā spēlēt galda spēles, un lasīt preses izdevumus un
grāmatas. Pēc skolēnu ierosinājuma, saskaņojot ar MSĢ vadību un treneriem, notiek
deju vakari.
MSĢ cenšas veidot pozitīvas savstarpējās attiecības, iesaistot šai darbā visus
izglītojamos, pedagogus, psihologu, vecākus, taču problēmas rada dabiskā izglītojamo
uztvere, ka sportisti ir konkurenti, kuri cenšas būt labākie. Taču pozitīva konkurence
sekmē rezultātus, uz ko arī tiek vērsta izglītojamo uzmanība.
Labas savstarpējās attiecības ir starp klasesbiedriem. 61% izglītojamo uzskata, ka savas
klases saimē jūtas droši vienmēr, 30% - bieži, 9% dažreiz, 42% izglītojamo uzskata, ka
klases kolektīvs ir draudzīgs vienmēr, 50% - bieži, 8% - dažreiz. Par problēmsituācijām
savstarpējo attiecību jomā izglītojamie informē klases audzinātāju, sporta speciālistu,
psihologu vai skolas vadību, sarunu gaitā rodam risinājumu, ja nepieciešamas, iesaistot
vecākus.
Vienlīdzību un taisnīgumu MSĢ nodrošina Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi, un
MSĢ vadība veic visaptverošu kontroli, lai tie tiktu ievēroti, tā ieaudzinot jaunajos
sportistos gribu un raksturu. Nopietns darbs tiek veikts mācību stundu kavējumu
uzskaitē un analīzē, skolas vadība risina radušās problēmas šai jomā.
Izglītojamie, pedagogi un izglītojamo vecāki var izteikt motivētus priekšlikumus MSĢ
darba uzlabošanai, tie tiek uzklausīti, analizēti un iespēju robežās realizēti.
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. Iespēju robežās iegādāts sporta inventārs visos
sporta veidos, taču tas joprojām ir nepietiekams pilnvērtīga mācību treniņa procesa
organizēšanai.
Projekta “Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija un
multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas būvniecība” ietvaros, MSĢ tiek
rekonstruēta esošā sporta halle (iepriekš saukts FOX), 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. Vieglatlētikas manēžā „Rūķis” tika atjaunots
gāzes pieslēgums un izbūvēta jauna apkures sistēma, nosiltināta manēžas piebūve un
renovēta fasāde, veikti dažāda veida iekšdarbi, lai uzlabotu mācību – treniņa procesa
apstākļus. Veikti ugunsdrošības pasākumi MSĢ, izbūvējot ugunsdrošības un
trauksmes izziņošanas signalizāciju. Audzēkņu medicīnas nodrošinājuma uzlabošanai
iegādāts medicīniskais aprīkojums – atsevišķas iekārtas. Veikti MSĢ vides
uzlabošanas pasākumi, Audzēkņu mācību apstākļu uzlabošanai daļēji iegādi mācību
līdzekļi, iegādātas interaktīvās tāfeles. 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 un minimālajā apjomā sporta inventārs. 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. Nedaudz
uzlabots mācību kabinetu tehniskais aprīkojums.
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 diezgan kritiskā stāvoklī. Kopīgi ir uzsāktas
pārrunas par minētā objekta nodošanu Jūrmalas pašvaldības pārraudzībā, bet šis
process ir tikai sākuma stadijā, un sarunas notiek lēni, jo visi apzinās, ka šajā objektā
būtu jāiegulda ievērojami naudas līdzekļi. Līdz ar to būtu jābūt konkrētai koncepcijai
vismaz tuvākajiem 5 gadiem. Jautājums joprojām ir aktuāls un pie tā kopā ar
ieinteresētajām personām tiek strādāts, bet šobrīd tiek izdarīts viss iespējamais, lai
objektu saglabātu normālā tehniskā stāvoklī esošo finansiālo resursu ietvaros. MSĢ
ļoti cer uz veiksmīgu sadarbību un Jūrmalas pašvaldības ieinteresētību.
MSĢ teritoriālā struktūrvienība „BJKSS” - BJKSS vadītāja līdz 30.11.2016.
bija Dace Ābeltiņa, un pamatojoties uz MSĢ izsludinātā konkursa rezultātiem, no
02.01.2017 BJKSS vadītāja ir Aiva Aparjode. No 01.02.2016. skolā profesionālo
ievirzi apguva 80 izglītojamie. No 01.09. 2016. līdz 31.12.16 profesionālo ievirzi
apguva 75.izglitojamie. BJKSS 20016.gadā bija 5,5treneru slodzes. BJKSS trenera
pienākumus 2016. gada pildīja septiņi sporta treneri, no tiem pieciem treneriem ir
augstākā pedagoģiskā izglītība, vienam trenerim ir maģistra un doktora grāds sporta
zinātnē. Trīs sporta treneriem ir sporta speciālista A kategorija, diviem sporta
treneriem ir B kategorija, un divi sporta treneri apgūst sporta trenera izglītību LSPA.
Sporta treneri regulāri apmeklē kursus un seminārus, paaugstinot savu
kvalifikāciju.2016.gadā BJKSS sarīkoja 3 sacensības, BJKSS 1.posms.BJKSS
2.posms, BJKSS sacensības starta estakādē. Kā arī BJKSS audzēkņi piedalījās

starptautiskajās sacensībās Austrijā un Vācijā (Jauniešu izaicinājuma kausi). BJKSS
sekmīgi realizē savu darbību dažādos Latvijas reģionos - Saulkrastos, Siguldā,
Ropažos, Zaķumuižā, Rīgā. Reģionos sadarbojoties ar pašvaldībām, izglītojamiem ir
iespēja apgūt vispārējo fizisko sagatavotību, speciālais darbs notiek Siguldas
kamaniņu un bobsleja trasē. Vasaras periodā BJKSS audzekņiem tiek rīkotas
vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes. Tika iegādāts jauns speciālais inventārs
(sporta kamanas).
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