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Murjāņu sporta ģimnāzijas vadības ziņojums pie 2018. gada bilances
1.Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās
iestādes un padotībā esošās iestādes;
1.
Izglītības iestādes
Murjāņu sporta ģimnāzija,
nosaukums,
Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas novads, LV- 2142
struktūra un adrese
Iestādes akreditācijas termiņš:
2013.07.02.- 2021.05.02.
Izglītības iestādes akreditācijas lapa 2013.gada 5.februārī Nr.2584
Izglītības iestādes
dibinātājs

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 izglītības jomā
Direktora vietnieks audzināšanas darbā
Direktora vietnieks sporta darbā p.i.
Izpilddirektors

Izglītības iestādes
struktūrvienības,
adreses

Teritoriālā struktūrvienība „Jūrmala”
Jaunā iela 64A, Majori, Jūrmala, LV-2015
Vadītājs – A. Aglenieks

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

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

Izglītības iestādes

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.
MSĢ tiek finansēta no valsts budžeta tādā apjomā, kas garantē
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finansu avoti

audzēkņu mācību - treniņu procesa nodrošinājumu, ēdināšanu un
dzīvošanu internātā un citus izdevumus, saskaņā ar 2018. 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

Pedagoģiskie - skolotāji
t.sk. augstākā pedagoģiskā
augstākā
12
iegūst augstāko
7
maģistri
17
doktora zinātniskais grāds
Tehniskie dažādu profesiju

Mācību process
Mācību iestādē

85
64

3
67

2018./2019. 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”
116
TSV „ BJKSS”
67

372

2017/2018 m.g. Murjāņu sporta ģimnāzijā vispārējo vidējo izglītību
ieguva 42 izglītojamie.
2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā.
Mācību treniņu darbs tiek organizēts uzlabotākos apstākļos, salīdzinot ar
iepriekšējo periodu, tomēr joprojām pietrūkst līdzekļu augsta līmeņa sasniegumu sporta
darbam atbilstošu apstākļu nodrošināšanai saistībā ar preču un pakalpojumu izmaksu
pieaugumu valstī pēdējo gadu laikā. Tikai pateicoties atbalstam, kas tiek saņemts no
sporta federācijām, pašvaldībām, vecāku ziedojumiem un piesaistītajiem sponsoriem, ir
iespējams nodrošināt sporta darba pastāvēšanu izglītības iestādē. Tomēr šāds atbalsts nav
prognozējams un regulārs, tāpēc nepieciešami papildus līdzekļi no Valsts budžeta. Sporta
darbam iestādes iekšienē nav izdalīts atsevišķs budžets, bet plānotie izdevumi ir iekļauti
kopējā budžetā, kas rada risku, ka sporta darbam paredzētie līdzekļi var tikt novirzīti
neparedzētiem izglītības iestādes infrastruktūras uzturēšanas, avāriju novēršanas un
citiem izdevumiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar sporta darbu.
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Sporta darbs:
Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi Latvijas nacionālo izlašu dalībnieki 2018.gadā
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sporta veida nodaļa
Volejbols (m)
Vieglatlētika
Kamaniņu sports
Riteņbraukšana
Volejbols (z)
Handbols
Airēšana
KOPĀ

LR
jaunatnes
izlase
13
12
2
1
3
1
32

LR junioru
izlase
5
8
4
4
3
7
21
52

LR
Nacionālā
izlase

1
2
2
5

KOPĀ
5
21
16
6
5
12
24
89

Detalizēta informācija par MSĢ atlētu individuālajiem rezultātiem un dažāda līmeņa
sacensībās izcīnītajām vietām, pieejama MSĢ elektroniskajā vietnē – www.msg.edu.lv
Mācību process:
Mācību iestādē, turpmāk - MSĢ, realizē divas Izglītības programmas: Pamatizglītības
2. posma (7.-9. klase) programma un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma. Mācību iestādē izglītojamie mācās no 8. – 12. klasei. MSĢ
teritoriālajā struktūrvienībā „Jūrmala” izglītojamie mācās no 9. – 12. klasei. Pedagogi
ievēro pamatizglītības un vispārējās vidējās standarta prasības, pārzina sava mācību
priekšmeta standartu un programmu, mācību procesa norisē pielieto dažādas mācību
metodes, 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, realizēta audzēkņu mācīšana no
attāluma. Notiek individuālā un individuālā grupu darba organizēšana izglītojamajiem
mācību priekšmetos. Pārbaudes darbi mācību priekšmetos notiek pēc speciāli sastādīta
grafika katram mēnesim. Ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti aprīkoti ar
jauniem mācību līdzekļiem un informatīvajām tehnoloģijām, kapitāli izremontēts ķīmijas
kabinets. Mācību priekšmetu pedagogi darbojas mācību priekšmetu metodiskajā
komisijā, komisijas darbs tiek plānots. MSĢ 12. klašu beidzēji ir konkurētspējīgi ar citu
mācību iestāžu izglītojamajiem tālākā izglītības iegūšanā. Visi mācību priekšmetu
skolotāji strādā ar e-klases programmatūru. Problēma, kura prasa risinājumu, ir pedagogu
atalgojuma palielināšana un skolas fiziskās vides sakārtošana un pilnveide. Problēma
jārisina kopā ar IZM (ar dibinātāju), pretējā gadījumā pastāv risks, lai sekmīgi notiktu
mācību iestādes akreditācija, kura plānota 2021. gada 5. februārī. 10.-12. klašu
izglītojamie apgūst prasmes un iemaņas referātu izstrādē un prezentēšanā kādā no IP
obligātajiem mācību priekšmetiem. 2017./18. mācību gadā 10. -12. klašu izglītojamajiem
mācīts jauns, mācību iestādei līdz šim specifisks mācību priekšmets - Sporta teorija.
Sporta teorijas standarts izstrādāts un saskaņots ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
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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. Skola konsultējas ar
vecākiem par izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu vai palīdzību. Vecāku dienu vidējais
apmeklējums – 40% - 60% no izglītojamo skaita. Skolas padomē tiek pārrunāti aktuālie
skolas dzīves jautājumi, tiek uzklausīti vecāku ierosinājumi skolas dzīves uzlabošanai.
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
skolā un ar klasi, klases izpēte, sadarbība ar izglītojamo vecākiem, , metodiskais darbs.
Katra semestra beigās paveiktais darbs tiek izvērtēts, izdarot ierakstus klases audzinātāja
darba programmā. Liels akcents skolas darbā 2018. 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 “Latvijas
kultūras mantojums” un “Iepazīsti Latviju”, izglītojošas lekcijas, u.c. Izglītojamie
devušies ekskursijās, iepazīstot gan Latvijas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan dabu. Viena no
skolas tradīcijām ir izglītojamo iesaistīšana skolas dzīves organizēšanā, jo katra klase
mācību gadā noorganizē vienu pasākumu skolas mērogā, kā, piemēram, Skolotāju diena,
Valentīndienas karaoke „Latviešu skaistākās dziesmas”, Fotokonkursu “100 fotozibšņi
Murjāņos”, Popielu “Back to old school”, Zvanu uz pēdējo mācību stundu, Pēdējās
skolas dienas pasākumu. Pasākumus organizē arī Skolēnu padome: Zinību dienas,
Latvijas valsts dzimšanas dienas, Ziemassvētku (folkloras kopas “Putni” koncerts), kā arī
Valentīna dienas vakarus. Skolas vadība noorganizējusi filmas “Pauls no Kalvenes”
noskatīšanos, tikšanos ar filmas režisoru Dāvi Ernštreitu, skolas absolventu Raivi
Ansviesuli, tikšanos ar Eiropas Fair Play kustības izpildkomitejas locekli Baibu Veisu,
sarunas tēma “Par godīgu spēli”, Kultūrkapitāla fonda filmu vakarus, tikšanos ar skolas
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absolventu Zinti Ekmani, vīru kopas “Vilki” koncertu.
Katra klase vismaz reizi gadā apmeklējusi kādu no Latvijas teātriem. Paldies
projektam “Latvijas skolas soma” par iespēju finansēt gan teātra izrādes, gan koncertus.
Vakaros izglītojamie var piedalīties improvizācijas teātra nodarbībās, skatīties 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.
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. 2017/2018. m.g. absolventi turpina mācības LSPA, Stradiņa
universitātē, RTU, LU, DU, Valmieras augstskolā, Aizsardzības akadēmijā, kā arī citās
mācību iestādēs.
Skolā ir tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, 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
www.msg.edu.lv ). Skolai ir sava simbolika – logo un karogs. Izglītojamo, pedagogu,
skolas darbinieku, absolventu devīze ir „Mūs vieno Murjāņi”.
Vienlīdzību un taisnīgumu skolā nodrošina Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi,
skolas vadība veic kontroli, lai tie tiktu ievēroti, tā ieaudzinot sportistos gribu, raksturu
un disciplīnu. 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.
Mācību
gada laikā tika plānots aktīvs pedagoģiski metodiskais darbs pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidē. Noorganizētas vairākas cikliskas lekcijas par vērtību
prioritātēm un motivāciju sportā un mācībās.
3.Būtiskākās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem;
Lai nodrošinātu pozitīvu vidi un labus sadzīves apstākļus, 2018. gadā veikti
remontdarbi MSĢ un divās tās struktūrvienībās Jūrmalā. Pateicoties IZM piešķirtajiem
papildus finanšu līdzekļiem Eur 75 000 apmērā no ministrijas 2018. gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” Ģimnāzijas
infrastruktūras sakārtošanai (Veselības inspekcijas atzinumos konstatēto nepilnību
novēršanai MSĢ („Klinstlejas 4”, Murjāņi, Sējas novads), MSĢ teritoriālajā
struktūrvienībā „Jūrmala” (Jaunā iela 64a, Jūrmala un Jaunā iela 66, Jūrmala) un MSĢ
teritoriālajā struktūrvienībā „Specializētā Airēšanas sporta skola” (Vikingu iela 6,
Jūrmala). Veikti sekojoši remontdarbi:
1) MSĢ Murjāņi, fizioterapijas kabineta un medpunkta tualetes remonts.
2) TSV ‘’Jūrmala’’, durvju nomaiņa (34 gab.);
3) TSV ‘’SASS’’, airētāju nodaļas dušu telpu un tualetes remonts, apkures
sistēmas uzlabojumi;
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4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē;
Ģimnāzijai arī turpmāk nepieciešams pietiekams finansējums novecojušās
infrastruktūras uzturēšanai, nomaiņai un telpu remontiem, jauna sporta inventāra
iegādei, stadiona seguma atjaunošanai, kā arī treniņnometņu organizēšanai. Uz doto
brīdi skolas telpām, internātam, viesnīcai un daļai sporta nodarbību telpu joprojām
nepieciešami remontdarbi un uzlabojumi, lai atbilstu mūsdienīgām higiēnas un
vizuālajām prasībām. Daudzi, talantīgu bērnu vecāki, pauž savu nevēlēšanos ļaut
bērnam dzīvot un nodarboties ar sportu nepiemērotos apstākļos. Tāpēc ceram uz
veiksmīgu turpmāku sadarbību ar valsti, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām
un privātajiem sponsoriem, lai varētu pienācīgi realizēt pašu galveno ģimnāzijas
uzdevumu: sagatavot augstas klases sportistus Latvijas pārstāvībai Olimpiādēs,
Pasaules un Eiropas čempionātos.
5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem
iestāde saskaras;
Pats galvenais uzdevums ir skolas sagatavošana 2020. gadā gaidāmajai
akreditācijai. Līdz ar to aktuāli ir visi ar to saistītie darbi (t.sk. mācību kabinetu remots
un mūsdienīga aprīkojuma iegāde). Nepieciešama renovācija ugunsdzēsības
ūdensapgādes sistēmai, par ko ir sastādīts VUGD brīdinājums, par pārkāpumu
novēršanu līdz 2020. gada 13. oktobrim, pretējā gadījumā skolas darbība tiks apturēta.
Visam minētajam nepieciešamas valsts piešķirts un akceptēts finansējums.
Plānojam turpināt darbus pie skolas volejbola un aktu zāles siltināšanas, logu,
durvju un fasādes nomaiņas darbiem, sadarbībā ar Eiropas fondiem, pretējā gadījumā
ziemas periodā gaisa temperatūra nokrītas zem + 10 grādiem, kas nav pieņemams
normāla treniņprocesa nodrošināšanai.
Jāturpina darba pie MSĢ teritoriālo struktūrvienību ‘’Jūrmala’’ un „SASS”
novecojušās infrastruktūras uzturēšanas, remontiem un pakāpeniskas nomaiņas
6. Pētniecības darbs;
MSĢ aktīvākie audzēkņi piedalās ZPD izstrādē un savu darbu prezentācijā.
Mācību procesā tiek nodrošināta informatīvo tehnoloģiju izmantošana.
7.Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika.
MSĢ galvenie finanšu riski saistīti ar valsts finansiālo stāvokli un pietiekamu
budžeta līdzekļu piešķiršana skolas mācību un treniņa procesa nodrošināšanai, kā arī
infrastruktūras atjaunošanai un uzturēšanai pienācīgā kārtībā.
Iestādes vadītājs

I.Amantova
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGS

7

8

