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Jaunā iela 64A, Majori, Jūrmala, LV-2015
Vadītājs – A. Aglenieks
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Izglītības iestādes
uzdevumi

Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas,
profesionālās ievirzes sporta programmas.
Sagatavot kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm, startiem
olimpiskajās spēlēs, 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.
Darboties pedagogu kvalifikācijas celšanas aktivitātēs, piesaistot
citu skolu pedagogus.
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.

Reglamentējošie
dokumenti

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.
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 grozījumu
izmaiņas ar rīkojumu Nr. 101 izgl/ 19.12.2017.

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 2017.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
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2017./2018. m.g. mācību procesā tiek realizētas 2 izglītības
programmas:
- Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma
(licence V-9620)
-Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(licence V-9621)
Skolēnu skaits (pēc plāna):
MSĢ
137
TSV „Jūrmala”
52
TSV „SASS”
166
TSV „ BJKS”
59

402

2016./17.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, tomēr pietrūkst līdzekļu patiesi labu apstākļu
nodrošināšanai saistībā ar preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu valstī.
Ik gadu mūs priecē kamaniņu braucēju sasniegumi. 2016./2017.gada sezonā
Pasaules junioru čempionātā (Siguldā) par čempionu kļuva Kristers Aparjods, komandu
stafetē izcīnīta 4.vieta (Sigita Bērziņa, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Kristers Aparjods).
Divnieku ekipāžu sacensībās Mārtiņam Botam un Robertam Plūmem 6.vieta.
Individuāli Andai Upītei 7.vieta, bet Elīnai Ievai Vītolai – 11.vieta. Eiropas junioru
čempionātā (Oberhofā) mūsu komanda – Kristers Aparjods, Roberts Plūme/Mārtiņš
Bots un Elīna Ieva Vītola izcīnīja bronzas medaļas. Pasaules kausā jauniešiem
(Insbrukā) Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts izcīnīja bronzas godalgu.
Mūsu Kamaniņu sporta nodaļas audzēkņi – absolventi izvirzīti dalībai Ziemas
olimpiskajās spēlēs Phjončhanā (kamaniņu sportā - Kristers Aparjods,
Kendija Aparjode, brāļi Andris un Juris Šici, Elīza Cauce (bij.Tīruma), Pēteris Kalniņš,
Oskars Gudramovičs, Inārs Kivlenieks, Artūrs Dārznieks, bobslejā – Oskars Melbārdis,
Oskars Ķibermanis).
Godam sevi pierādījuši arī Vieglatlētikas nodaļas pārstāvji. LR junioru
čempions un LR ziemas vicečempions pieaugušajiem Lauris Kaufmanis Eiropas
komandu čempionātā pieaugušajiem izcīnīja 10.vietu diska mešanas disciplīnā, bet
Eiropas junioru čempionātā – 12.vietu. Artūrs Demidočkins un LR ziemas un vasaras
čempione (U16) Oksana Vasiļjeva diska mešanas disciplīnā kļuva par Latvijas jaunatnes
Olimpiādes čempioniem. LR jaunatnes (U18) čempions diska mešanā Dins
Demidočkins kļuva par 1.vietas ieguvēju šajā disciplīnā arī Baltijas valstu čempionātā.
Šķēpmetējs LR vicečempions (U16) Artis Čakšs kļuva par Eiropas bērnu spēļu
čempionu. Latvijas un Baltijas vicečempione (U20) šķēpmešanā Eva Dreimane izcīnīja

zelta medaļu starptautiskajās sacensībās “Ventspils Šķēpi 2017” un startēja Eiropas
junioru čempionātā. Vidējo distanču skriešanas disciplīnā Aksels Blanks izcīnīja
godalgotas vietas Latvijas jaunatnes olimpiādē: 2.vietu 1500 m distancē un 3.vietu
800 m distancē.
Pasaules čempionātā Ķīnā veiksmīgi startējis mūsu Volejbola nodaļas
audzēknis - pludmales volejbolists Kristaps Šmits, U21 grupā izcīnot bronzas medaļu.
Bronza arī Jānim Jansonam un Robertam Kļaviņam Austrumeiropas Volejbola zonālās
acociācijas (EEVZA) pludmales volejbola čempionātā U18 grupā. Savukārt, no meiteņu
Volejbola nodaļas Dārta Lūse, Petra Ņečiporuka un Rūta Linde ar junioru izlasi izcīnīja
1.vietu Baltijas kausa sacensībās volejbolā un sudraba medaļu EEVZA čempionātā
volejbolā.
Par MSĢ Handbola nodaļas 2016./17.m.g. komandas līderi laukumā un ārpus
tā uzskatāms Ņikita Pančenko – Latvijas izlases dalībnieks, kurš visas Rīgas domes
kausa un pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles sāka Latvijas izlases pamatsatāvā.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās spēlēja mūsu audzēkņi – Igors Ignatjevs,
Emīls Kurzemenieks, Ņikita Pančenko, Guntis Piļpuks un Uvis Strazdiņš.
Riteņbraucēju nodaļas audzēknis Kristers Ansons Eiropas čempionātā izcīnīja
14.vietu grupu braucienā. Prestižajās starptautiskajās sacensībās jauniešiem Grand Prix
BIOFER, Geetbets, Beļģijā Alekss Krasts izcīnīja 3.vietu.
Airēšanas nodaļas audzēknis LR junioru izlases dalībnieks LR junioru
čempions A grupā (JM2x klasē) Ints Samanovičs Pasaules junioru čempionātā 54
dalībnieku konkurencē ierindojās 21.vietā pārairu divnieka (2x) klasē, izcīnīja 1.vietu
junioriem Baltijas valstu čempionātā 2x klasē, kā arī 1.vietu 2x un 2.vietu 1x klasē
Latvijas Jaunatnes olimpiādē.
Smaiļošanas un kanoe nodaļas audzēkne LR un jaunatnes olipiādes čempione
vieniniekā Jūlija Gutova Pasaules junioru čempionātā izcīnīja 12.vietu, Eiropas junioru
čempionātā viņa ieguva 10.vietu, bet pieaugušo Eiropas čempionātā – 13.vietu.
Aleksejam Ševcovam Eiropas jaunatnes olimpiādē 7.vieta.
Par MSĢ audzēkņu sportiskajiem panākumiem varam pateikties sportistu
treneriem: kamaniņu sportā - A. Kalniņam, J. Ozoliņam, A. Aparjodei, Z. Šaicānam,
P. Cīmanim; vieglatlētikā - A. Vaivadam, V. Smočai, G. Gailītim, G.Bitītim;
riteņbraukšanā - J. Veidem, M. Trautmanim; volejbolā - I. Pūliņam, I. Ikauniecei,
L. Iecelniekam; handbolā - A. Straumem, airēšanā – P. Neijam, E. Krūmiņai; smaiļošanā
un kanoe airēšanā – A. Timoškevičam, J. Gudzai.
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 piedalās Pierīgas mācību priekšmetu
olimpiādēs un izcīna godalgotas 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. Ķīmijas, fizikas un matemātikas kabineti aprīkoti ar jauniem mācību
līdzekļiem, kapitāli izremontēts ķīmijas kabinets. 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. 12. klašu beidzēji ir konkurēt spējīgi ar citu mācību iestāžu vienaudžiem
tālākā izglītības iegūšanā. Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā ar e-klases
programmatūru. Aktīvi ritējis pedagogu metodiskais darbs kvalifikācijas celšanā. A
moduļa kusu apliecības ieguvuši 52 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 Murjāņu sporta ģimnāzija 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. Skolas vadība vecākus
informē par skolas sasniegumiem, problēmām un novitātēm, skolas psiholoģe
iepazīstina ar izpētes rezultātu apkopojumu, speciālisti lasa izglītojošas lekcijas.
Visiem izglītojamo vecākiem piešķirtas paroles e-klases vidē, tāpēc ir dota
iespēja ar bērna mācību rezultātiem iepazīties regulāri. 1.,2. mācību semestra beigās
vecāki saņēma skolas Pateicības rakstu par bērna labu, izcilu teicamu zināšanu līmeni.
Vecāki 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 Skolas iekšējās kārtības noteikumiem
organizētas individuālas vecāku sarunas ar pedagogiem, treneriem, klašu audzinātājām,
skolas ārstu, skolas vadību.
Skola konsultējas ar vecākiem par izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu vai
palīdzību.
Skola veic vecāku anketēšanu, kā arī uzklausa vecāku ierosinājumus skolas
darbam. Vecāku priekšlikumus, aptaujas rezultātus izvērtē apspriedē pie iestādes
vadītāja, Skolas padomes sanāksmē un izmanto skolas darba uzlabošanai.
Vecākiem un vecāku sniegtā informācija ir konfidenciāla, vecāki ir atsaucīgi,
Vecāku dienu vidējais apmeklējums – 40% - 60% no izglītojamo skaita.
Viens vecāku pārstāvis no katras klases ir izvirzīts Skolas padomes darbam.
Skolas padomi mācību iestādē vada Skolas padomes izvirzīts pārstāvis. Skolas padomē
tiek pārrunāti aktuālie skolas dzīves jautājumi, tiek uzklausīti vecāku ierosinājumi
skolas dzīves uzlabošanai.
Sadarbība ar vecākiem tiek organizēta arī individuāli, klašu audzinātāji, sporta
speciālisti, skolas 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.
Mācību iestādē strādā psihologs. Psihologs veic izglītojamo izpēti, palīdz
risināt problēmsituācijas, strādā ar izglītojamajiem individuāli, klašu saimēs, treniņu

grupās, sadarbojas ar pedagogiem, gan palīdzot atrisināt izglītojamo problēmas, gan
izglītojoši. Katru problēmsituāciju risinām kopā ar izglītojamo, audzinātāju, ja
nepieciešams, sporta speciālistu un vecākiem. Īpaši uzmanību pievēršam, ja izglītojamie
aptaujās atzīst, ka skolā nejūtas droši, noskaidrojam problēmas būtību, iesaistām
atbalsta personālu, pedagogus, ja nepieciešams, vecākus.
Saskaņā ar „Klases stundu programmu”, „Karjeras izglītības programmu”,
MSĢ audzināšanas darba vadlīnijām, skolas 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.
Skola izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus, aktivitātes ārpusklases darbā,
sadzīvi. Pirmā mācību semestra un mācību gada beigās labākie mācībās tiek apbalvoti
ar skolas 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.
Liels akcents skolas darbā 2017.gadā bija gatavošanās Latvijas 100gadei:
pasākumi, veltīti Latvijai, ekskursiju maršruti, kuri iepazīstina ar Latvijas vēsturi,
kultūras mantojumu, tikšanās ar radošām, interesantām personībām u.c. Brīvajā laikā
tiek plānotas dažādas aktivitātes: skolas pasākumi, klašu vakari, mācību ekskursijas,
izglītojošas lekcijas, u.c. Izglītojamie devušies ekskursijās uz Mangaļsalas fortiem,
bunkuriem, kur piedalījās arī sadarbības spēlēs, Alūksni, Munameģi, “Stūra māju”,
Kokmuižas muižas ansambli, BMX trasi, Sietiņiezi, šokolādes fabriku “Laima”, Ilūziju
muzeju. Viena no skolas tradīcijām ir izglītojamo iesaistīšana skolas dzīves
organizēšanā, jo katra klase mācību gadā noorganizē vienu pasākumu skolas mērogā,
kā, piemēram, Skolotāju diena”, orientēšanās telpā “Vai pazīsi savu skolu”, Prāta un
veiksmes spēle, Modernā prāta pieccīņa, 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: Zinību dienas, Latvijas
valsts dzimšanas dienas, Ziemassvētku, kā arī Valentīna dienas vakarus. Skolas
pasākumos mūs priecē vokālā ansambļa izpildītās dziesmas.”. Skolas vadība
noorganizējusi tikšanos ar olimpiskās kustības pētnieci Aiju Ertu, olimpieti un
fizioterapeitu Aigaru Fadejevu, žurnālistu Ansi Bogustovu, izciliem sportistiem Juri
Šicu, Jāni Šmēdiņu, Inetu Radeviču, EKA studenti Silviju Ozolu, Medicīnas centra
antidopinga nodaļas lektori Viedu Lūsi, NBS virsnieku Ronaldu Mandeli, kā arī
piedalīšanos Olimpiskajā dienā. Labākie skolēni devās uz Briseli, lai iepazītos ar EP
darbu un tiktos ar EP deputātu K.Kariņu.. Katra klase vismaz reizi gadā apmeklējusi
kādu no Latvijas teātriem. Vakaros izglītojamie var piedalīties improvizācijas teātra
nodarbībās, dziedāt ansamblī, skatīties Nacionālā kino centra piedāvātās filmas, spēlēt
galda tenisu, novusu, galda spēles, internāta korpusā ir bezvadu interneta pieslēgums un
televizors atpūtas telpā.
Daudz darba jaunie korespondenti iegulda, lai taptu skolas avīzīte “Murjānis”,
kurā atspoguļojam skolas sporta, mācību, ārpusklases dzīvi, iepazīstinām ar absolventu
gaitām, pajokojam.
Darba iemaņas izglītojamie attīsta, strādājot talkās pie skolas apkārtnes un
sporta bāžu sakopšanas, sagatavojot internāta istabu jaunajam mācību gadam, katru rītu
uzkopjot istabu, vienu reizi mēnesī istabā veicot „Lielo tīrīšanu”.
Iestādē darbojas Skolēnu padome, kura sadarbībā ar pedagogiem koordinē un

vada dažādas mācību iestādes aktivitātes: piemēram, skolas pasākumi, sadzīve, mācību
darbs.
Lai veidotu pozitīvas izglītojamo personības iezīmes, iestādē 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.
2017. gada pavasarī karjeras izglītības darbā ar 10. un 11.klases skolēniem tika
piesaistīts speciālists 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.
2017. gadā karjeras izglītības darbā ar skolēniem tika iesaistīta skolotāja Gita
Satovska, kura 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./16.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 78,5 ģimnāzijas beidzēju.
Liela loma karjeras izglītībā skolā ir sporta nozarei, jo viens no galvenajiem
skolas uzdevumiem ir sagatavot izglītojamos profesionālai sportiskai darbībai, kas reizē
ir arī viņu karjera.
Skolā 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 mūs priecē izglītojamo zīmējumu
izstādes.
Skolai ir sava simbolika – logo un karogs. Izglītojamo, pedagogu, skolas
darbinieku, absolventu devīze ir „Mūs vieno Murjāņi”.
Atpūtas telpā brīvajā laikā skolēni var skatīties televīziju (Viasat pieslēgums),
aktu zālē spēlēt klavieres, atpūtas telpā spēlēt galda spēles. Pēc skolēnu ierosinājuma,
saskaņojot ar skolas vadību un treneriem, notiek deju vakari.
Skolā cenšamies 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.
Par problēmsituācijām savstarpējo attiecību jomā izglītojamie informē klases
audzinātāju, sporta speciālistu, psihologu vai skolas vadību, sarunu gaitā rodam

risinājumu, ja nepieciešams, iesaistot vecākus.
Vienlīdzību un taisnīgumu skolā nodrošina Skolēnu iekšējās kārtības
noteikumi, skolas vadība veic visaptverošu kontroli, lai tie tiktu ievēroti, tā ieaudzinot
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 skolas darba uzlabošanai, tie tiek uzklausīti, analizēti un iespēju robežās
realizēti.
Lai nodrošinātu pozitīvu vidi un labus sadzīves apstākļus, veikti remonti skolas
internātā: nomainītas kanalizācijas caurules, par sponsoru ziedoto naudu nomainīta
žāvētāju sistēma un aktu zālē ievietots videoprojektors ar diviem ekrāniem. Vēl ļoti
aktuāls ir internāta kāpņu remonts, istabiņu pārbūve 3.un 4.stāvā un atsevišķu tualešu
podu nomaiņa.
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.
Iegādāti mācību līdzekļi fizikā, ķīmijā, matemātikas un bioloģijas kabinetos. Iegādātas
divas interaktīvās tāfeles, datu kamera, velkmes skaplis, iegādāti 2 projektori un 4
datori. Pasākumu kopums, kas veikts gada laikā, nodrošina audzēkņu mācību procesu
standarta izpildē un treniņprocesa profesionalitātes paaugstināšanas iespējamību, lai
sasniegtu MSĢ izvirzītos uzdevumus.
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 nav 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.
Neraugoties uz visu paveikto, MSĢ vērš uzmanību uz katastrofālo finansējuma

trūkumu. Ģimnāzijai ir nepieciešams papildus finansējums telpu remontiem, jauna
sporta inventāra (trenažieri u.t.t.) iegādei, stadiona seguma atjaunošanai, kā arī
treniņnometņu organizēšanai. Uz doto brīdi skolas telpas, internāts, viesnīca un daļa
sporta nodarbību telpas nav pieredzējušas pilnvērtīgu un modernu remontu, kurš
atbilstu šodienas higiēnas un vizuālajām prasībām. Daudzi, talantīgu bērnu vecāki,
pauž savu nevēlēšanos ļaut bērnam dzīvot un nodarboties ar sportu šādos apstākļos. Ar
nožēlu ir jāsaka ka ģimnāzija ar piešķirto valsts finansējumu nav spējīga pilnvērtīgi
uzlabot šos apstākļus, kā arī nav iespēju iegādāties visu nepieciešamo aprīkojumu vai
finansēt treniņnometnes. Gluži pretēji, ņemot vērā visu pakalpojumu sadārdzināšanos
ik gadu līdzekļi, kuri ir domāti tieši sporta darbam, samazinās, kā rezultātā ir
apdraudēts pats galvenais ģimnāzijas uzdevums un proti, sagatavot augstas klases
sportistus Latvijas pārstāvībai Olimpiādē, Pasaules un Eiropas čempionātos, kā tas ir
noteikts Murjāņu Sporta ģimnāzijas nolikumā.
Iestādes vadītājs
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