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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Futbola skolas “Rīga” ir biedrības “Riga Football Club Academy”, (iepriekš “G. Šitika futbola 

skola”) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk – FS Rīga), 

Pamatojoties uz biedrības “Riga Football Club Academy” dibinātāju lēmumu tika dibināta 

profesionālās ievirzes izglītības iestāde Futbola skolas  “Rīga”, kas ar Latvijas Republikas Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta 2020.gada 11. februāra lēmumu Nr. 2-26/15 tika ierakstīta Izglītības 

iestāžu reģistrā. 2020.gada 20.februarī tika licencētas profesionālas ievirzes izglītības 

programmas: 20V 813 00,  “Futbols” un 30V 813 00, “Futbols”. 

Biedrība “Riga Football Club Academy” tika dibināta 1999.gadā un jau 20 gadus realizēja bērnu 

un jauniešu futbola apmācību, sagatavojot daudzas Latvijas un ārzemju futbola klubu 

profesionālos futbolistus un vairākas Latvijas Nacionālās izlases spēlētājus. Lai uzlabotu treniņu 

procesa kvalitāti un nodrošināti augstākus mācību-treniņu procesa standartu izpildi, 2020.gada 

sākuma tika pieņemts lēmums dibināt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi. 

 

Futbola skolas “Rīga” darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, Sporta likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja - biedrības “Riga Football Club 

Academy” izdotie tiesību akti un iestādes nolikums. Skola izmanto dibinātāja pārvaldībā un citas 

mācību-treniņu procesa organizēšanas piemērotas sporta bāzes uz nomas līguma pamata. 

Izglītības iestādes juridiskā adrese ir Augšiela 1, Rīga. 

 

Izglītības iestādei ir ielicencētās sekojošas izglītības programmas: 

1) Futbols (kods 20V 813 00 1,)  

2) Futbols (kods 30V 813 00 1,). 

 

Izglītības iestādē uz 2020.gada 1. augustu ir 230 audzēkņi, kuri savu sportisko izglītību iegūst 15 

grupās. Skolā strādā 8 kvalificētie treneri, Savukārt skolas administrācija sastāv no 2 skolas 

direktora un izglītības metodiķa. 

 

Nodarbību vietas 

Skolas nodarbības pārsvarā tiek organizētas pēc adreses Melngaiļa iela 1a, Rīgā (Skonto halle). 

Skolas audzēkņiem ir pieejama mākslīga seguma slēgta futbola halle, kas nodrošina kvalitatīvas 

mācību treniņu procesa iespējas visa gada garumā. Tāpat Skolas vajadzībām tuvāka gada laikā 

ir paredzēts atjaunot sporta kompleksa “Ķeizarmežs” infrastruktūru, kas nodrošinātu lieliskas 

mācību-treniņu nometņu iespējas vasaras periodā. Pieaugot audzēkņu un treneru skaitām, tiek 



 

plānots organizēt arī audzēkņu uzņemšanu un mācību - treniņu procesa organizēšanu Rīgas 

pilsētas apkaimēs un vispārējas izglītības iestāžu bāzes. 

 

2. DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

Futbola skolas darbības pamatmērķis ir sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu 

īstenošana, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, 

fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi. 

Futbola skolas uzdevumi: 

a. Nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamazināšanu un prasmju apgūšanas 

iespējas; 

b. nodrošināt sporta meistarības pilnveidošanas iespējas; 

c. realizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, pielietojot atbilstošas 

apmācības metodes; 

d. popularizēt sportisku un veselīgu dzīves veidu; 

e. veidot pozitīvu un labvēlīgu vidi; 

f. nodrošināt iesaistīto pedagogu izglītības un pašizglītošanās iespējas. 

Futbola skolas darbs balstās uz skolas izstrādātām un Latvijas Republikas Izglītības Kvalitātes 

valsts dienesta licencētām izglītības programmām, ka arī futbola federācijas metodiskajiem 

materiāliem un treneru metodiku. Skolas audzēkņi piedalās Latvijas Jaunatnes un Rīgas bērnu 

čempionātos, ka arī Latvijas 1.līgas un 2.līgas pieaugušo sacensībās. Futbola skolā ir radīti 

apstākļi kvalitatīvā treniņu un apmācības procesa organizēšanai un augsta līmeņa un konkurent 

spēja sportistu sagatavošanai. Futbola skolas audzēkņi pārstāv dažāda līmeņa Latvijas 

Jaunatnes futbola izlases. 

 

3. IEPRIEKŠĒJA VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Futbola skola, ka izglītības iestāde tika dibināta 2020.gada sākuma, iepriekš darbojoties un 

privāta futbola kluba bāzes. Iepriekšēja perioda vērtēšana un ieteikumu izpilde nav iespējama. 

 

 

 

 



 

4. SASNIEGUMI KVALITĀTES RADĪTAJOS 

 

4.1. Mācību saturs 

Futbola skolas “Rīga” realizē̄ divas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, un 

skolā ir izveidota laba materiāli tehniskā bāze šo programmu īstenošanai. 

Skolas pamatnodarbību vieta ir stadions “Skonto”, pec adreses: Melngaiļa iela 1a, Rīga, kur 

nodarbības pamatā notiek visu vecuma grupu audzēkņiem, Pašlaik tiek atjaunota treniņu bāze 

”Ķeizarmežs” kur nākotnē tiek plānot pārcelt V30 programmas audzēkņu mācību-treniņu 

procesu. 

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši sastādītajam mācību darba plānam, 

apstiprinātajiem mācību treniņu nodarbību grafikiem, kā arī sacensību plāniem. Nodarbībās 

audzēkņi veic vispārējās fiziskās sagatavotības, speciālās sagatavotības, iegūst teorētiskās un 

praktiskās zināšanas, kā arī pilnveido savas taktiskās un tehniskās iemaņas. Mācību plāns ir 

sastādīts atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām. Direktors uzrauga 

treniņnnodarbību darbu un veic konsultācijas ar treneriem par iespējamajiem uzlabojumiem. 

Treneru uzdevums ir saskaņot ar skolas direktoru jebkādas izmaiņas treniņu un sacensību 

plānos, kā arī iesniegt ikmēneša sacensību un treniņu plānus. 

 

4.2. Mācīšana un Mācīšanās 

Skolas darbības organizācijas pamatā ir saikne starp skolas administrāciju, treneriem, 

audzēkņiem un viņu vecākiem. Skolas treneri regulāri paaugstina savu kvalifikāciju Latvijas 

Futbola federācijas, Latvijas Treneru tālākizglītības kursos un citos semināros. Mācīšanas 

kvalitāti regulāri pārbaudīs skolas direktors un analizēs treneru paveikto treniņa laikā. 

Visu mācību-treniņu plāni tiek iesniegti saskaņošanai direktoram. Treneru uzdevums ir laicīgi 

informēt par jebkāda veida izmaiņām treniņu plānā. Visi treneri pirms katra gada sākuma 

iesniedz provizorisko gada sacensību plānu, kā arī treniņu un sacensību grafikus, regulāri to 

aktualizējot 

Darba kvalitātes novērtēšanai tiek veikta skolas žurnālu regulāra pārbaude, kā arī sacensību 

rezultātu uzskaite un analīze. Skolas audzēkņi piedalās ne tikai Rīgas, bet arī Latvijas 

čempionātos, kā arī visu grupu audzēkņi piedalās starptautiskos turnīros Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Baltkrievijā, Vācijā, Somijā, Polijā un citās valstīs. Labākie skolas audzēkņi tiek iesaistīti 

Latvijas Jaunatnes izlasēs, kā arī LFF reģionālajās izlasēs. 

Audzēkņi tiek mācīti izprast treniņu būtību, saprast savas stiprās un vājās puses, pielāgojot tās 

dažāda veida situācijām. Treneru uzdevums ir izskaidrot audzēkņa pieļautās kļūdas, bet nekādā 

gadījumā neizdarīt psiholoģisko spiedienu uz bērniem par to pieļaušanu. 

 



 

4.3. Mācīšanās kvalitāte 

Katra trenera uzdevums pirms katra mācību gada sākuma ir izskaidrot bērniem plānotos gada 

uzdevumus un mērķus. Vienlaikus treneri vada arī vecāku sanāksmes, kurās tiek piesaistīti arī 

skolas direktors. Audzēkņiem un viņu vecākiem tiek izskaidroti mācību gada uzdevumi, iekšējās 

kārtības un drošības noteikumi. Audzēkņi savam darbam tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo 

inventāru – bumbām, vārtiem, konusiem, sporta tērpiem utml. 

Skolas uzdevums ir sasniegt augstu sportisko rezultātu. Visu vecuma grupu komandas ir starp 

labākajām Latvijas valsts čempionātos, kā arī iegūst godalgotas vietas starptautiskās sacensībās 

ārpus Latvijas. Vasaras periodā audzēkņu piedalās sporta nometnēs, kur tiek veikts papildus 

darbs audzēkņu sportiskajai pilnveidošanai. 

Labākie skolas audzēkņi tiek iesaistīti dažāda vecuma Latvijas jaunatnes izlasēs. 

 

4.4. Vērtēšana, ka mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšana ir ļoti būtisks aspekts darba kvalitātes uzlabošanai. Tiek pievērsta milzīga uzmanība 

treneru darba izvērtējumam, kā arī analīzei. Tiek veikta visu treniņu un sacensību uzskaite, 

katram bērnam ir izveidots viņa individuālais profils (elektroniskā formātā YoPlayDo sistēmā), 

kur tiek uzrādīti viņa individuālie sasniegumi gan treniņos, gan spēlēs, gan arī kontrolnormatīvu 

izpildē. 

Visi skolas audzēkņi ir pieteikti Valsts sporta veselības aģentūrā uz obligātajām padziļinātām 

medicīniskām pārbaudēm, kur tiks fiksētas katra bērna portfolio un par problēmsituācijām tiks 

nekavējoties ziņots atbildīgajam trenerim. Medicīniskā aprūpe audzēkņiem tiek nodrošināta 

bezmaksas līdz 18 gadu vecumam, audzēkņiem, kas ir vecāki par 18 gadiem veselības pārbaudes 

izmaksas sedz futbola skola. 

Skola regulāri seko līdzi tam, lai tiktu izpildīti Ministru kabineta noteiktie rezultativitātes kritēriji. 

 

4.5. Atbalsts audzēkņiem. 

4.5.1. Psiholoģiskais un pedagoģiskais atbalsts 

Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi ar lielu darba pieredzi, kuru uzdevums ir sniegt visa veida 

psiholoģisko atbalstu. Treneri izskaidro nepieciešamos uzdevumus, uzsver arī iespējamās 

kļūdas, taču neizdar psiholiģisko spiedienu uz audzēkņiem. Visi uzdevumi ir jāizskaidro skaidri 

un jāparāda ar savu piemēru. Ir aizliegts jebkādā veidā psiholoģiski negatīvi ietekmēt bērnus. 

4.5.2. Audzēķņu drošība 

Skola savā darbībā balstās uz izstrādātajiem iekšējās kārtības noteikumiem, darba aizsardzības, 

privātuma politikas un ugunsdrošības prasībām. Darba aizsardzības speciālists iepazīstina visus 

trenerus ar darba aizsardzības noteikumiem, tajā skaitā arī par to, kā ir jāizturas audzēkņiem 

mācību-treniņprocesa laikā. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar visiem noteikumiem, par ko parakstās 



 

mācību žurnālā. Visās izmantojamajās sporta bāzēs ir izstrādāti iekšējās kārtības, ugunsdrošības 

un drošības noteikumi, kā arī vizuāli norādītas darbības, kuras jāveic nelaimes gadījumos. 

Futbola skolas “Rīga” tiek nodrošīnātas mediciniskās pārbaudes. Treneriem ir pieejamas pirmās 

palīdzības aptieciņas, savukārt V30 grupu nodarbību laikā sporta bāzē dežurē medicīnas 

darbinieks, kurš sniedz pirmo medicīnisku palīdzību nepieciešamības gadījumā. Visi futbola 

skolas audzēkņiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšanas pirms futbola sezonas sākuma. 

4.5.3.  Personības veidošana 

Futbola skolā notiek aktīvs darbs pie veselīga dzīvesveida veicināšanas un sporta 

popularizēšanas. Audzēkņi aktīvi iesaistās ne tikai mācību-treniņu procesā, bet arī dažādos 

publiskos pasākumos, sacensību rīkošanā un organizēšanā, aktīvi atbalsta Riga FC Virslīgas 

komandu. Treneri regulāri veic pārrunas ar bērniem par to, kā ir jāuzvedas noteiktās dzīves 

situācijās. Audzēkņi tiek mācīti cienīt gan savus komandas biedrus, gan arī pretiniekus. 

Audzēkņiem tiek uzsvērts, ka katrs no viņiem ir personība un sportisko sasniegumu pamatā ir 

ieguldītais darbs. Ar skolas starpniecību audzēkņi tiek iesaistīti daudzos publiskos pasākumos, 

kas nav tieši saistīti ar futbolu, tādā̄ veidā audzēkņiem socializējoties. Dalība dažādos turnīros 

un sacensības Latvijā un ārpus tas ļauj izprast arī citu valstu kultūru un iepazīt dažādu tautību 

cilvēkus. 

4.5.4. Duāla karjera un izglītība 

Pašlaik tiek veiktas pārrunas ar Latvijas Universitāti par Futbola skolas “Rīga” audzēkņu izglītības 

turpināšanu Latvijas Universitātes piedāvātajās izglītības programmās. Tiek plānots, ka ik gadu  

vismaz diviem Futbola skolas audzēkņiem tiks nodrošinātas bezmaksas izglītības iespējas 

Latvijas Universitātē, savukārt pārējiem tiks piedāvāta apmācība ar mācību maksas atlaidi. 

Sadarbības iespējas attiecas ne tikai uz sporta skolotāja vai sporta vadītāja programmām, bet 

arī uz citu profesiju un mācību virzienu programmām.  

4.5.5. Mācību darba dažādošana 

Audzēkņu dalība sporta sacensībās tiek uzskatīta par galveno prioritāti. Futbola skola atbalsta 

treneru darbu ar talantīgākajiem skolas audzēkņiem, no kuriem tiek veidotas īpašas talantu 

grupas, kuras darbojas pēc īpaši izstrādātiem darba uzdevumiem. Darbā ar talantīgākajiem 

audzēkņiem iesaistās visi skolas labākie pedagogi, kuri paši spēja izveidot izcilu karjeru futbolā, 

sniedzot savu padomu turpmākajā profesionālajā attīstībā. Sadarbībā ar Latvijas Futbola 

federāciju labākie audzēkņi tiek iesaistīti reģionālajās talantu skatēs, bet vēlāk tiek iesaistīti arī 

Latvijas jaunatnes un nacionālajās izlasēs. Mācību treniņu grupas tiek komplektētas, nodrošinot 

maksimāli augstu konkurenci, kur skolas labāko audzēkņi trenējas ar sev lidzīgiem. 

4.5.6. Atbalsts audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. 

Šobrīd skolā nav grupu, kurās iesaistītos cilvēki ar īpašām vajadzībām, taču tiek īpaši strādāts ar 

tiem bērniem, kuri nāk no nelabvēlīgām ģimenēm. 



 

4.5.7. Darbs ar vecākiem 

Pirms bērns uzņemšanas skolā vecāki tiek detalizēti iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, kuri būs noteikti jāievēro gan bērniem, gan arī vecākiem. Katrs grupas atbildīgais 

treneris rīko vecāku sapulces, kurās iepazīstina audzēkņu vecākus ar tuvākajiem plāniem, kā arī 

treniņu un sporta sacensību grafiku. Nepieciešamības gadījumā šajās sanāksmēs tiek pieaicināts 

arī skolas direktors. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota arī skolas mājaslapa. Tiek plānots 

izveidot Skolas padomi, kurā tiks pārstāvēti audzēkņu vecāki no katras vecumas grupas. Vecāki 

tiek iesaistīti arī sportisko pasākumu organizēšanā. Vecāki tiek aicināti doties arī uz sporta 

sacensībām un Virslīgas komandas spēlēm, taču sporta sacensību laikā viņiem ir jāievēro 

iekšējās kārtības noteikumi, kā arī stingri jāievēro treneru norādes. 

4.6. Izglītības vide 

4.6.1. Mikroklimats 

Skolas darbā tiek veikts aktīvs darbs pie labvēlīgas vides radīšanas. Skolas administrācijā ir 

izveidota laba saikne starp administratīvajiem darbiniekiem un pedagogiem. Pedagogi jebkurā 

laikā iegūst nepieciešamo palīdzību vai konsultācijas. Tie paši uzdevumi tiek doti arī pašiem 

pedagogiem, kuriem jāsniedz jebkāda veida palīdzība audzēkņiem vai vecākiem. Visi svarīgākie 

lēmumi par skolas darba organizāciju, mācību-treniņu sarakstiem, sacensību plāniem tiek 

pieņemti kolektīvi. Treneri veic izglītojošo darbu ar audzēkņiem, runājot par pašdisciplīnas, 

ētikas, cieņas normu nepieciešamību gan treniņos, gan sadzīvē. Regulāri tiek atjaunotas 

audzēkņu zināšanas par iekšējās kārtības noteikumiem, ko audzēkņi apstiprina ar saviem 

parakstiem. Treneru uzdevums ir ieviest audzēkņos mīlestību, pašlepnumu par savu skolu. 

Skolā valda vienlīdzības princips un audzēkņi netiek šķiroti pēc reliģiskās vai etniskās piederības. 

Visi treneri tiek nodrošināti ar nepieciešamo inventāru darbam. 

4.6.2. Vides pieejamība 

Futbola skolas “Rīga” sporta bāze atbilst visām sanitārajam, drošības un higiēnas normām. 

Sporta bāzēs ir pieejamas labas un tīras ģērbtuves ar dušām, kvalitatīvs mākslīgas seguma 

futbola laukums. Skolas bāze ir slegta tipa futbola halle, kur ir iespējams nodrošīnāt kvalitatīvu 

treniņu procesu neatkarīgi no laika apstākļiem. Futbola halle un telpas tiek regulāri uzkopta un 

vēdināta. 

 

4.7. Izglītības iestādes resursi 

4.7.1. Materiāltehniskie resursi 

Futbola skolas “Rīga” audzēkņi tiek nodrošināti ar augstas kvalitātes sporta inventāru treniņu 

nodarbībās un sacensībās. Katru gadu tiek atjaunots inventārs un sportisku eķipējums, ka arī 

materiāli tehniskā bāze tiek papildināta ar jautākiem izstradājumiem un tehnoloģijām. 



 

Visās sporta bāzēs ir pieejami augstas kvalitātes treniņu apstākli, kā arī pietiekams iekārtu un 

inventāra nodrošinājums treneru vajadzībām. Skolai ir pieejamas sapulču, teorētisko nodarbību 

un konferenču telpas. Treneri tiek nodrošināti ar visām nepieciešamajām kancelejas precēm, 

uzskaites žurnāliem un treneru piezīmju blociņiem. 

4.7.2. Personālresursi 

Treneri regulāri apmeklē Latvijas Futbola federācijas organizētos kursus un katru gadu 

paaugstina savu kvalifikāciju. Papildus treneri piedalās arī citos seminārus, kurus organizē 

Latvijas treneru tālākizglītības centrs un citas sporta organizācijas. Skolā stradā gan 

pieredzējušie, gan arī  gados jauni treneri, daudzi no kuriem joprojām studē pedagoģiskās 

izglītības iegūšanai. Lai paaugstinātu sportisko rezultātu, ar katru vecuma grupu strādā vairāki 

pedagogi, tādā veidā cenšoties pievērst maksimālu uzmanību katram audzēknim. 

 

4.8. Iestādes darba organizācija un kvalitātes nodrošināšana. 

4.8.1. Iestādes vērtēšana un attīstības plānošana. 

Futbola skola “Rīga” administrācija un treneri pievērš lielu uzmanību izvirzīto mērķu izpildīšanai. 

Pateicoties Riga Football Club atbalstam, skolai ir iespēja plānot savus pasākumus, treniņus un 

sacensības ilgtermiņā. Skolas vadība analizē mācību-treniņu nodarbību kvalitāti, metodisko 

darbu, sportiskos rezultātus, kā arī skolas materiāltehnisko nodrošinājumu. Katru gadu tiek 

gatavots skolas mācību darba plāns nākamajam gadam, kā arī analizēti aizvadītā gada rezultāti. 

Skolas pilnveides process notiek nepārtraukti, un skolas attīstības jautājumu risināšanā iesaistās 

ne tikai vadība, bet arī treneri, audzēkņi un to vecāki. Šobrīd viena no galvenajām prioritātēm 

ir treniņu bāzes “”Keizarmežs” atjaunošana. 

4.8.2. Ieztādes vadība 

Skolā ir izveidota stingra darba organizācijas struktūra, kurā ir noteiktas atbildības sfēras katram 

no darbiniekiem. Darbinieki strādā,̄ balstoties uz saviem amatu aprakstiem. Skolas vadība 

nodrošina regulāru un savlaicīgu informācijas apmaiņu starp administrāciju un treneriem. 

Administrācija veic personāla lietu uzskaiti, bet direktora vietnieks regulāri pārbauda treneru 

darba žurnālus, analizē̄ treniņnodarbības un sacensību rezultātus. Aktuālā̄ informācija par 

skolas panākumiem, jaunumiem, kā arī skolas mācību-treniņu plāns tiek ievietota skolas 

interneta mājaslapā̄. 

4.8.3. Sadarbība ar citām institūcijām 

Futbola skola “Rīga” ir privāti dibināta izglītības iestāde. Skolas dibinātājs ir biedrība “Riga 

Football Club Academy”, kas ir Riga Football Club meitas organizācija, kas ir atbildīga par bērnu 

un jauniešu futbola attīstību. Riga Football Club ir Latvijas Futbola virslīgas klubs, kurs arī 

nodrošina skolas darbības līdzfinansējumu, papildus vecāku audzēkņu iemaksām, ka arī 



 

nodrošina skolai pieejamas infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, tajā skaitā skolas 

vajadzībām. 
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