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4.

Rīgas Riteņbraukšanas skolas raksturojums

Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta komitejas lēmumu,
2008. gada 1.aprīlī, apvienojot divas Rīgā esošās Bērnu jaunatnes sporta skolas, tika
izveidota Rīgas Riteņbraukšanas skola (turpmāk tekstā – RRS).
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1. 1975. gadā dibināto Specializēto olimpisko rezervju riteņbraukšanas bērnujaunatnes sporta skolu (SORR BJSS), kura atradās Pārdaugavā, Dārza ielā 2.
Pārceļoties uz jaunu adresi Baložu ielā 24, SORR BJSS tika pievienots
nosaukums „Baltika” ar mērķi popularizēt riteņbraukšanas sasniegumus Eiropā.
2004. gadā SORR BJSS „Baltika” pārcēlās uz pašreizējo RRS atrašanās vietu –
Grīvas ielu 28, kuras adresi Jūs varat atrast RRS mājas lapā www.veloskola.lv.
2. 1907. gadā dibinātā Sporta biedrība „Marss”, kurā ar privāto ziedotāju
atbalstu tika nopirkts zemes gabals tagadējā adresē Brīvības gatvē 207. Divu
gadu laikā (1909.-1911.g.) tika uzbūvēts velotreks, kurš, vairākkārt remontēts
un renovēts, darbojās līdz 1985. gadam. 1944. gadā velotreks pārgāja sporta
biedrības „Daugava” īpašumā, un tika izveidots Rīgas Centrālais
riteņbraukšanas klubs (CRK). 1989. gadā tika atjaunots vēsturiskais nosaukums
Riteņbraukšanas klubs „Marss” (kurš darbojās līdz 2008. gada 31. martam ).
Divu gadu laikā pēc „Marss” un SORRBJSS „Baltika” apvienošanās,
pateicoties aktīvam Rīgas Riteņbraukšanas skolas vadības un kolektīva darbam un ar
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, visā Rīgas pilsētā
tika atvērtas un sāka darboties astoņas sporta bāzes riteņbraukšanas sportistu
sagatavošanai. Šīs sporta bāzes aptver praktiski visu Rīgas pilsētu. Skolā mācās
izglītojamie no 5-6 gadu līdz 25 gadu vecumam. Uzsākot nodarbības, galvenais
akcents tiek likts uz fizisko sagatavotību ar pāreju uz specializāciju.
RRS darbojas pamatojoties uz Rīgas domes apstiprinātu nolikumu un ir
pārakreditēta uz sešiem gadiem, no 2014.gada 17.jūnija līdz 2020. gada 16.maijam.
Mācību – treniņu procesa nodrošināšanai RRS izmanto Rīgas pilsētas izglītības
iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Skolā darbojas
veselības punkts (reģistrācijas kods 0100-00871), kurš sniedz izglītojamajiem un
darbiniekiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
2018./2019. mācību gadā skolā mācās 315 izglītojamie. Skolā ir licencētas
zemāk minētās profesionālās ievirzes programmas:
1. riteņbraukšana, kodi 20V 813001 un 30V 813001
2. BMX, kodi 20V 813001 un 30V 813001
RRS ir remontdarbnīcas un garāžas, kurās strādā autotransporta vadītāji,
automehāniķi, atslēdznieki, kuru galvenais uzdevums ir sekot, lai skolas treneru
autotransports vienmēr būtu tehniskā kārtībā, kas savukārt nodrošina izglītojamo
drošību un treniņu procesa nepārtrauktību. Skolas bāzēs strādā velomehāniķi, kuri labo
skolas velosipēdus. Lielāku izglītojamo grupu pārvadāšanai uz riteņbraukšanas
sacensībām un izbrauciena treniņiem izmanto Rīgas Riteņbraukšanas skolas
mikroautobusus un 50-vietīgos autobusus.
5.

2. Rīgas Riteņbraukšanas skolas darbības pamatmērķi
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RRS darbības pamatmērķis ir profesionālās ievirzes riteņbraukšanā izglītības
programmu īstenošana, kas nodrošina galveno mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski,
garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam
dzīvesveidam.
Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti
Pamatjoma

Darbības prioritātes

Trenēšana un trenēšanās.
Mācību saturs

Kvalitatīvi īstenot
profesionālās ievirzes
izglītības programmas

Pilnveidot izglītojamo
sasniegumu izvērtēšanas
sistēmu.
Izglītojamo sasniegumi
Veikt atskaišu izpildi,
apkopojumus un analīzi
Nodrošināt atbalsta
pasākumus izglītojamajiem.

Atbalsts izglītojamajiem

Skolas vide

Resursi

Sasniegtais
Tiek īstenotas profesionālās
ievirzes programmas
riteņbraukšanā un BMX.
Treneri plāno mācību darbu
saskaņā ar licencētajām
profesionālās ievirzes
izglītības programmām.
Izstrādāti izglītojamo
sasniegumu vērtēšanas
kritēriji. Izstrādāta RRS
ranga tabula MTB un BMX
disciplīnās, riteņbraukšanā
šosejā un VFS rezultātu
kopvērtējumā.
Veikta atskaišu izpilde,
analizēti sasniegumi.
Nodrošināta piedalīšanās
dažāda mēroga organizētās
sacensībās.

Talantīgajiem sportistiem,
Jaunatnes programmas
Darbs ar talantīgajiem
ietvaros, tiek nodrošinātas
sportistiem.
mācību – treniņu nometnes
un dalība augsta līmeņa
starptautiskajās sacensībās.
Labākie sportisti tiek
apbalvoti, ņemot vērā
Labāko sportistu godināšana izcīnīto vietu ranga tabulā.
Skolā veidot emocionāli,
Riska faktori un trūkumi ir
fiziski un psiholoģiski drošu apzināti. Izstrādātas darba
vidi.
aizsardzības un drošības
Veicināt izglītojamo, viņu
intrukcijas atbilstoši MK
vecāku, skolas darbinieku un
noteikumiem Nr.1138.
pedagogu personisko
Izglītojamie, viņu vecāki un
ieinteresētību un vēlmi
treneri iesaistīti skolas
uzlabot skolas vidi.
estētiskās vides uzlabošanā.
Cilvēkresursu kompetenču
Treneri un skolas vadība
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pilnveide.
Izmantot skolas resursus un
informāciju tehnoloģiju
iespējas mācību un
audzināšanas procesā.

Skolas darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

6.

Iesaistīt Sporta skolas
darbiniekus darba
organizācijas procesā.
Pilnveidot skolas darbību
reglamentējošos dokumentus
atbilstoši iekšējiem un
ārējiem normatīvajiem
aktiem.

apmeklē Latvijas treneru
tālākizglītības un
federācijas rīkotos kursus.
Informācijas tehnoloģijas
tiek izmantotas darba
plānošanā, treniņos un
sacensībās.
Sporta skolas vadība
sadarbībā ar darbiniekiem
plāno skolas darbu, darba
kontroli un izvērtēšanu.
Skolas reglamentējošie
dokumenti tiek regulāri
pilnveidoti.

Iepriekšējā perioda ieteikumu izpilde

RRS akreditēta no 2014. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 16. jūnijam (uz sešiem
gadiem). Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes
akreditācijas lapa Nr. AI 7541. Ekspertu komisijas ziņojumā sekojoši ieteikumi, kuri
ņemti vērā pēc akreditācijas perioda darbā un veikti uzlabojumi.
Nr.p.k.
Ieteikumi
1.
Ieteicams treneru izglītības un kursu
apmeklējumu ievadīt valsts
izglītības informācijas sistēmā un
izveidot profesionālās pilnveides un
tālākizglītības plānu.
Administrācijai kontrolēt plāna
izpildi.
2.
Ieteicams pilnveidot skolas
pašvērtējumu, aptverot visas skolas
darbības jomas un aspektus,
pamatojot izdarītos secinājumus.

7.

Izpilde
Informācija par treneru izglītības un
kursu apmeklējumu ir ievadīta valsts
izglītības informācijas sistēmā.
Izstrādāts treneru profesionālās
pilnveides un
tālākizglītības plāns. RRS vadība
kontrolē plāna izpildi
Katru gadu RRS pašvērtējums tiek
pilnveidots un papildināts.

Skolas sniegums un tā novērtējums kvalitātes ar kvalitātes līmeni
atbilstošajos kritērijos
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7.1. 4.1. Mācību saturs
RRS īstenotās licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas 2018./2019.
mācību gadā:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Programmas
nosaukums
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
BMX
BMX

Kods

Īstenošanas ilgums

20V 813001
30V 813001
20V 813001
30V 813001

8 gadi
4 gadi
8 gadi
4 gadi

Mācību – treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši licencētajām programmām pēc
apstiprinātā sacensību kalendāra, gada plāniem, mēneša plāniem un treniņu nodarbību
sarakstiem. Izglītībs programmas nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas
pakāpes izglītības programmās. Mācību saturs nodrošina izglītības programmu mērķu
sasniegšanu. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību un
nepieciešamības gadījumā papildus strādā individuāli ar izglītojamajiem tehnisko un
taktisko elementu apguvei. Teorija tiek integrēta praktiskajās nodarbībās.
Skolas vadība regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu,
(hospitācijas) un izvērtējumu turpmākās darbības koordinācijai un trūkumu
novēršanai.
Vērtējums – labi
7.2. 4.2. Trenēšana un trenēšanās
7.2.1. 4.2.1. Trenēšanas kvalitāte
Treneri strādā saskaņā ar iesniegtajiem nodarbību grafikiem. Mācību gada
laikā notiek treniņu hospitācijas. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un
izvērtēts mācību darbs. Treneri analizē sasniegumus un sniedz pašvērtējumu savam
darbam.
Žurnālus aizpilda saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos aktos
izvirzītajām prasībām. Reizi mēnesī skolas vadība veic nodarbību žurnālu pārbaudi
un apstiprina nostrādātās stundas.
Treneri savā darbā izmanto dažādas trenēšanas metodes atbilstoši
izglītojamo spējām un vecuma īpatnībām, nosaka mācību treniņu nodarbību
mērķus, formulē mācību uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Pedagogi mācību
treniņu norisi maksimāli tuvina reālajai sacensību situācijai. Teorijas apguvei
izmanto videoierakstus, ierakstus internetā, televīzijā. Pēc sacensībām notiek
sacensību analīze. Sporta bāzes iekārtotas treniņu procesa nodrošināšanai. Mācību
procesā izmanto pieejamo sporta inventāru un skolā pieejamos mācību metodiskos
materiālus.
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RRS izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās, sākot ar vietēja
mēroga līdz pasaules čempionātam. Vairāki sportisti gūst pieredzi dažādās
profesionālās komandās. Ir izstrādāts sacensību kalendārs, ar kuru var iepazīties
skolas mājas lapā.
Vērtējums – labi
7.2.2. 4.2.2. Trenēšanās kvalitāte
Mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību gada
uzdevumiem, drošības noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem. Notiek
pārrunas par šiem noteikumiem. Izglītojamajiem ir pieejamas Rīgas iestāžu un
organizāciju sporta bāzes, inventārs neieciešamajā līmenī, literatūra par
riteņbraukšanu, sacensību noteikumiem un trenēšanās metodiku. Izglītojamie
labprāt apmeklē treniņu nodarbības un regulāri piedalās dažāda līmeņa sacensībās.
Ar izglītojamajiem tiek pārrunāti kavējumu iemesli. Ja ir nepieciešamība,
audzēkņiem tiek sastādīti individuālie plāni. Izglītojamie atbilstoši sacensību
kalendāram, sasniedzot labus kvalitātes rādītājus, piedalās ofociālajās, valsts
sacensībās un dažāda līeņa starptautiskajās sacensībās.
Vērtējums – labi
7.2.3. 4.2.3. Vērtēšana kā treniņu procesa sastāvdaļa
Mācību – treniņu process tiek vērtēts katrā treniņā. Katrā treniņā ir iekļauti
sacensību elementi. SSG un MT-1, MT-2 grupās tie ir kontrolnormatīvi. Sākot ar
MT-3 grupām, svarīgāks kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Izglītojamie izprot
sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus. Treneri mācību gada beigās iesniedz
apkopojumu par katru grupu. Skolā visu mācību gadu tiek aizpildītas reitinga
tabulas pa vecuma grupām un disciplīnām, kas tiek atspoguļots skolas mājas lapā.
Mājas lapā tiek atspoguļoti arī rīkoto sacensību nolikumi.
Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam
atbilstoši notektajām prasībām, kurās arī tiek atspoguļoti sacensību rezultāti.
Vērtējums – labi
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7.3. 4.3. Izglītojamo sasniegumi
7.4. 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
RRS izglītojamie sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas, apzinīgi apmeklē
treniņus, piedalās sacensībās, treniņnometnēs, to visu sekmīgi apvienojot ar
mācībām vispārizglītojošajās skolās. Treneri vērtē izglītojamo mācību-treniņu
sasniegumus ikdienas darbā dinamiku un veic nepieciešamās korekcijas mēneša
plānu slodzēs.
Vērtējums – labi
7.4.1. 4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
BMX riteņbraukšana
Gads
2017

Sacensības
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Eiropas čempionāts
Francijā
Pasaules čempionāts
Pasaules čempionāts
Pasaules čempionāts

2018

Latvijas čempionāts,
Mārupe (Elite)
Latvijas čempionāts,
Mārupe

Izglītojamā Vārds,
Uzvārds
Emīls Kaupužs,

Izcīnītā
vieta

Ivars Svarinskis

20.

Mikus Freimanis

1.

Kristers Apels

1.

Paula Kibare

1.

Markuss Ozoliņš

4.

Henrijs Lejnieks

8.

Edvards Tūters

14.

Justs Lapiņš

9.

Ralfs Spila

9.

Valters Bērzkalns

16.

Kristers Apels
Paula Kibare
Markuss
Ozolnieks

4.
8.

30.

13.

Ansis Uškaurs

1.

Filips Krists
Rozītis

3.
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2019

Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Latvijas čempionāts,
Mārupe
Eiropas kauss 19.05.
Beļģijā
Eiropas kauss 24.03.
Itālijā
Eiropas kauss 24.03.
Itālijā
Eiropas kauss 24.03.
Itālijā
Eiropas
čempionāts(B13)
Eiropas
čempionāts(G12)
Eiropas
čempionāts(B12)
Eiropas
čempionāts(B11)
Eiropas
čempionāts(B10)
Eiropas čempionāts(B7)
Eiropas čempionāts(G7)
Pasaules
čempionāts(G12)
Pasaules
čempionāts(B11)
Pasaules
čempionāts(G7)
Pasaules
čempionāts(G7)
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas čempionāts

Edvards Veiss

4.

Matīss Kalveršs

3.

Krists
Kasparovičs

4.

Oskars Balodis

8.

Ivars Svarinskis

2.

Oto Kalniņš

4.

Agris Možeiko

7.

Elans Mazuļčiks

6.

Filips Krists
Rozītis

7.

Matīss Kalveršs

55.

Oto Kalniņš

47.

Oskars Balodis

29.

Mikus Freimanis

5.

Paula Kibare

1.

Edgars Langmanis

8.

Kristers Apels

3.

Edvards Tūters

4.

Bruno Vanags
Ramona Bāre

2.
2.

Paula Kibare

1.

Kristers Apels

2.

Ramona Bāre

2.

Sofija Elizabete
Zeica
Helēna Amanda
Brūvere

4.
4.

Ivars Svarinskis

3.

Estere Zaķīte

5.
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Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Latvijas čempionāts
Valmiera
Pasaules čempionāts
Beļģija, Zoldera (B12)
Eiropas čempionāts
Latvija, Valmiera (B12)
Eiropas čempionāts
Latvija, Valmiera

Krists
Kasparovičs

4.

Rūta Ziemane

3.

Paula Kibare

2.

Helēna Amandea
Brūvere

2.

Rūdolfs Sīklis

1.

Roberts Černovs

2.

Gustavs Puriņš

3.

Bruno Vanags

1.

Edvards Tūters

4.

Markuss
Ozolnieks

5.

Edgars Langmanis

1.

Kristers Oiguss

4.

Ralfs Ratnieks

1.

Valters Bērzkalns

5.

Mikus Freimanis

1.

Marks
Ņikiforovs

1.

Gustavs Sūna

3.

Roberts Zaķītis

5.

Filips Krists
Rozītis

3.

Ivars Svarinskis

2.

Oto Kalniņš

3.

Kristers Apels

3.

Kristers Apels

1.

Paula Kibare

1.
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(G13-14)
Eiropas čempionāts
Latvija, Valmiera (B13)
Eiropas kauss 1. posms
Itālija, Verona (B12)
Eiropas kauss 1. posms
Itālija, Verona (B13)
Eiropas kauss 1. posms
Itālija, Verona (B14)
Eiropas kauss 2. posms
Itālija, Verona (B12)
Eiropas kauss 2. posms
Itālija, Verona (B13)
Eiropas kauss 2. posms
Itālija, Verona (G13-14)
Eiropas kauss 3. posms
Beļģija, Zoldera (B14)
Eiropas kauss 3. posms
Beļģija, Zoldera (B13)
Eiropas kauss 3. posms
Beļģija, Zoldera (B12)
Eiropas kauss 3. posms
Beļģija, Zoldera (Elite)
Eiropas kauss 4. posms
Beļģija, Zoldera (B12)
Eiropas kauss 4. posms
Beļģija, Zoldera (B13)
Eiropas kauss 5. posms
Norvēģija, Raade (B13)
Eiropas kauss 5. posms
Norvēģija, Raade (B14)
Eiropas kauss 6. posms
Norvēģija, Raade (B13)
Eiropas kauss 6. posms
Norvēģija, Raade (B14)
Eiropas kauss 7. posms
Francija, Sarrians (G1314)
Eiropas kauss 7. posms
Francija, Sarrians (B13)
Eiropas kauss 7. Posms
Francija, Sarrians (Elite)
Eiropas kauss 8. posms
Francija, Sarrians(Elite)

Edgars Langmanis

1.

Kristers Apels

1.

Edgars Langmanis

3.

Mikus Freimanis

3.

Kristers Apels

1.

Edgars Langmanis

3.

Paula Kibare

2.

Bruno Vanags

1.

Edgars Langmanis

1.

Kristers Apels

1.

Ansis Uškaurs

1.

Kristers Apels

2.

Edgars Langmanis

1.

Edgars Langmanis

1.

Mikus Freimanis

1.

Edgars Langmanis

1.

Mikus Freimanis

1.

Paula Kibare
Edgars Langmanis

2.
2.

Ansis Uškaurs

1.

Ansis Uškaurs

1.

Izglītojamā Vārds,

Izcīnītā

Šosejas riteņbraukšana
Gads

Sacensības
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2017

Uzvārds

vieta

Arvo Godiņš

1.

Līna Svarinska

2.

Enia Kaņepēja

3.

Kitija Siltumēna

4.

Pauls Rubenis

1.

Danieēls Kažis

2.

Roberts
Andersons

3.

Bruno Mārtiņš
Binovskis

4.

Dans Raivo
Bekmanis

5.

Krists Neilands

1.

Deins Kaņepējs

1.

Latvijas čempionāts šosejā
(grupas brauciens) Elite

Andris Vosekalns

5

Latvijas čempionāts šosejā
(grupas brauciens) U23

Mārtiņš Pluto

3.

Latvijas čempionāts šosejā
(grupas brauciens) U23

Klāvs Rubenis

4.

Latvijas čempionāts šosejā
(grupas brauciens) U23

Aleksandrs
Kulakovs

5.

Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) Elite

Viktorija Sipoviča

2.

Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(MTB),
Priekuļi
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(Šoseja),
Cēsis
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) Elite
Latvijas čempionāts šosejā
(grupas brauciens) U23
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Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) Elite
Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
U23

Aleks Jānis
Logins

3.

Ričards Roberts
Sauja

5.

Adele Ilga
Spigovska

1.

Viktorija Loiko

2.

Pauls Rubenis

1.

Kristiāns
Belohvoščiks

2.

Dans Raivo
Bekmanis

3.

Ričards
Dresmanis

4.

Krists Neilands

3.

Deins Kaņepējs

2.

Viktorija Sipoviča

3.

Ričards Roberts
Sauja

2.

Kristofers
Rungulis

3.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
junioriem

Kristaps
Siltumēns

5.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)

Viktorija Loiko

3.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
Elite
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
junioriem
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juniorēm
Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
juniorēm

Adele Ilga
Spigovska

4.

Daniēls Kažis

1.

Dans Raivo
Bekmanis

2.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
jauniešiem

Pauls Rubenis

3.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
jauniešiem

Kristiāns
Belohvoščiks

4.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
jaunietēm

Līna Svarinska

3.

Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
jaunietēm

Enia Kaņepēja

4.

Artūrs Krasts

1.

Andris
Romanovskis

2.

Artūrs Krasts

1.

Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts šosejā
(individuālais brauciens)
jauniešiem

2018

Latvijas čempionāts
XCO (MTB kross)
(juniori)
Latvijas čempionāts
XCO (MTB kross)
(juniori)
Latvijas čempionāts
MTB maratonā (juniori)
(juniori)
Latvijas čempionāts
MTB maratonā (juniori)
Eiropas čempionāts U23
Eiropas čempionāts U23
Eiropas čempionāts U23
Latvijas čempionāts
MTB
Latvijas čempionāts
MTB junioriem
Latvijas čempionāts

Andris
Romanovskis
Mārtiņš Pluto
Klāvs Rubenis
Deins Kaņepējs

127.
46.
21.

Lija Laizāne

1.

Alekss Krasts

1.

Andris

5
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2.

XCO (MTB kross)
(Elite)
Latvijas čempionāts
MTB juniorēm
Latvijas čempionāts
MTB juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) (U23)
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) Elite
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) U23
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) U23
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jaunietēm
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts

Romanovskis
Enia Kaņepēja

2.

Līna Svarinska

3.

Ulvis Horens
Korbergs

3.

Aleks Jānis
Ražinskis

1.

Māris Butkevičs

3.

Lija Laizāne

1.

Viktorija Sipoviča

2.

Helēna Ērgle

3.

Roberts
Andersons

1.

Matīss Kaļveršs

2.

Kārlis Smilga

3.

Līna Svarinska

3.

Kitija Siltumēna

1.

Aleks Jānis
Ražinskis

1.

Alekss Krasts

3.

Bruno Binovskis

1.

Kristiāns

3.

15

šosejā (grupas
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) Elite
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) U23
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
Elite
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
U23
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
U23
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
meitenēm
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
zēniem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
zēniem
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)
meitenēm
Latvijas čempionāts
šosejā (kalnā brauciens)

Belohvoščiks
Līna Svarinska

1.

Krists Neilands

1.

Mārtiņš Pluto

1.

Deins Kaņepējs

3.

Viktorija Sipoviča

1.

Helēna Ērgle

3.

Kristaps
Siltumēns

1.

Alekss Krasts

3.

Līna Svarinska

1.

Kristiāns
Belohvoščiks

1.

Kristaps Malnačs

2.

Kitija Siltumēna

2.

Artūrs Nummurs

1.

Dans Krumpāns

3.

Laura
Belohvoščika

1.

Alise Milča

2.
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meitenēm
GP Nazioni 1.1kat
International Tour of
Slovakia
International Tour of
Slovakia
Nāciju Kauss Beļģija
Nāciju Kauss Čehija
Nāciju Kauss Čehija
Nāciju Kauss Čehija
Nāciju Kauss Čehija

2019

Giro d’italia 11. Posmā
Giro d’italia 1. Posmā
Giro d’italia 6. Posmā
Eiropas čempionāts
junioriem
Eiropas čempionāts
juniorēm
Eiropas čempionāts
juniorēm
Eiropas čempionāts
Elite
Eiropas čempionāts
Elite
Eiropas čempionāts
Elite
Pasaules čempionāts
juniorēm
Pasaules čempionāts
junioriem
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava

Līna Svarinska

5.

Alekss Krasts

1.

Pauls Rubenis

4.

Aleks Jānis
Ražinskis
Pauls Rubenis
Aleks Jānis
Ražinskis
Alekss Krasts
Kristaps
Siltumēns
Krists Neilands
Lija Laizāne
Lija Laizāne
Aleks Jānis
Ražinskis

96.
27.
69.
56.
50.
30.
23.
35.
42.

Līna Svarinska

36.

Līna Svarinska

35.

Krists Neilands

48.

Lija Laizāne

31.

Lija Laizāne

69.

Līna Svarinska

36.

Alekss Krasts

63.

Kitija Siltumēna

1.

Laura
Belohvoščika

4.

Mārtiņš Maslovs

1.

Toms Ustups

2.

Matīss Kaļveršs

3.

Kitija Siltumēna

2.

Laura
Belohvoščika

3.

Diāna Sauša

5.
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Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(MTB),
Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(MTB),
Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(MTB),
Jelgava
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde(MTB),
Jelgava
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) juniorēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jaunietēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jaunietēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) meitenēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) meitenēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais

Toms Ustups

1.

Matīss Kaļveršs

2.

Mārtiņš Maslovs

3.

Kristaps Malnačs

5.

Laura
Belohvoščika

2.

Alise Milča

5.

Kārlis Klismets

1.

Matīss Kaļveršs

4.

Matīss Kaļveršs

1.

Toms Ustups

2.

Mārtiņš Maslovs

4.

Artūrs Erdmanis

5.

Līna Svarinska

2.

Laura
Belohvoščika

1.

Kitija Siltumēna

2.

Rūta Zibene

2.

Alise Milča

4.

Paula Patrīcija
Tilko

5.
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brauciens) meitenēm
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) jauniešiem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) Elite
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (individuālais
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
šosejā (grupas
brauciens) junioriem
Latvijas čempionāts
XCO (MTB kross)
(Elite)
Eiropas čempionāts
junioriem
Eiropas čempionāts
junioriem
Eiropas čempionāts
junioriem
Eiropas čempionāts
junioriem
Eiropas čempionāts

Artūrs Nummurs

1.

Dans Krumpāns

2.

Roberts
Ļaudanskis

4.

Riks Sipovičs

5.

Krists Neilands

1.

Daniēls Kažis

1.

Roberts
Andersons

2.

Alekss Krasts

3.

Pauls Rubenis

4.

Pauls Rubenis

1.

Kristiāns
Belohvoščiks

2.

Roberts
Andersons

5.

Artūrs Krasts

5.

Roberts
Andersons
Kristiāns
Belohvoščiks

20
40.

Daniēls Kažis

56

Alekss Krasts

66.

Līna Svarinska

67.
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juniorēm
Eiropas čempionāts
juniorēm
Eiropas čempionāts U23
Pasaules čempionāts
junioriem
Pasaules čempionāts
juniorēm
Pasaules čempionāts
juniorēm

Līna Svarinska

31.

Mārtiņš Pluto
Kristiāns
Belohvoščiks

26.
60.

Līna Svarinska

48.

Līna Svarinska

21.

7.5. 4.4. Atbalsts izglītojamajiem
7.5.1. 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
RRS darbojas veselības punkts (reģistra kods 0100-00871), kura
darbiniekiem ir nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un
individuālajām vajadzībām. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties taumu un
pēkšņas saslimšanas gadījumos. Visas mācību-treniņu bāzes ir nodrošinātas ar
pirmās palīdzība sniegšanas aptieciņām. Medicīnas personāls kontrolē
izglītojamo piedalīšanos obligātajās veselības pārbaudēs. Tiek nodrošināta
medicīniskā personāla pieejamība skolas rīkotajās sacensībās. Izglītojamie un
personāls zina, kā rīkoties vardarbības gadījumos. Veselības punktā esošā
medicīnas aparatūra:
1. Veloergometrs Cardio PRO,
2. Veloergometrs Premium PI,
3. Kardiografs Kenso Kardio 302,
4. Gitex sport-gazanalizators.
Medicīnas aparatūra tiek regulāri pārbaudīta un attiecīgi tiek izsniegts
sertifikāts. Pārbaudes veic Tehnisko ekspertu sabiedrība : TUV NORD BALTIK”
SIA. Skolā strādā fizioterapeits, medmāsa, masieris, ja ir nepieciešams, audzēkņi
apmeklē arī Sporta medicīnas Valsts aģentūru.
Vērtējums – labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
RRS atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.1338 ir izstrādātas un
apstiprinātas Drošības instrukcijas un noteikumi. Personāls zina, kā nodrošināt
izglītojamo drošību. Katra mācību gada sākumā un vidū treneri iepazīstina
izglītojamos ar drošības noteikumiem. Iepazīšanos ar šiem noteikumiem un
apņemšanos tos ievērot izglītojamie apliecina ar savu parakstu.
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Izbraucot uz sacensībām un treniņnometnēm, treneris instruē izglītojamos
par drošības pasākumu ievērošanu, kas tiek apstiprināta ar parakstu. RRS
lietvedības nomenklatūrā iekārtota lieta nelaimes gadījumu fiksēšanai.
RRS ēkā un sporta bāzēs redzamā vietā ir pieejamas drošības instrukcijas
un iekšējās kārtības noteikumi. Sporta bāzēs ir medicīniskās aptieciņas.
RRS ir izvērtēti darba vietu drošības riski un iekārtots žurnāls nelaimes
gadījumu fiksēšanai.
RRS personāls ir iepazīstināts ar Darba kārtības noteikumiem, amata
aprakstu, Darba aizsardzības noteikumiem, Ugunsdrošības noteikumiem,
Elektrodrošības un pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem.
7.5.2. Atbalsts personības veidošanā
Rīgas Riteņbraukšanas skolā, nodrošinot mācību treniņu procesu, treneri
sadarbojas ar vecākiem, risina izglītojamo personības veidošanas un attīstības
jautājumus. Treniņos tiek nodrošināta laba psiholoģiskā vide. Notiek veselīga
dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Treneri strādā ar
izglītojamajiem, konsultējot un pārrunājot jautājumus, kas saistoši
izglītojamajiem. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgiem
sportistiem, organizējot individuālos un pārbaudes treniņus un mācību – treniņu
nometnes. Labākie tiek izvirzīti nominācijai par Rīgas labākajiem sportistiem.
Izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties sacensībās, sacensību un citu
pasākumu rīkošanā. Tādejādi izglītojamie veidojas par personībām ar savu skatu
uz pasauli un saviem nākotnes plāniem.
Vērtējums – labi
7.5.3. Atbalsts karjeras izglītībā
RRS izglītojamie tiek iepazīstināti par iespējām savu dzīvi saistīt ar
izglītošanās un darbības iespējām sporta jomā. Izglītojamajiem ir iespēja iestāties
Murjāņu sporta ģimnāzijā, kas arī tiek izmantots. Izglītības iestāde motivē
izglītojamos tālākai izglītības turpināšanai sporta jomā. Daudzi bijušie audzēkņi
turpina mācības Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vienlaikus strādājot skolā
par treneriem.
Vērtējums – labi
7.5.4.
7.5.5.
7.5.6. 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferencācijai
Treniņi RRS tiek pielāgoti mācībām vispārizglītojošajā skolā. Treneri
sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības (ilgstoši slimojuši)
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ar programmas apgūšanu, organizējot mācību treniņu procesu pēc individuāla
plāna. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras atbilstoši pielāgo
audzēkņu spējām un iespējām, tiek ņemtas vērā visu izglītojamo intereses.
Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo sportistu dalību sacensībās, sporta
nometnēs Latvijā un ārpus tās robežām.
Vērtējums – labi
7.5.7. 4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Rīgas Riteņbraukšanas skola sadarbībā ar Rīgas domi, RD IKSD, LRF,
LOK un U.Semjonovas fondu, iespēju robežās sniedz atbalstu audzēkņiem ar
īpašām vajadzībām.
7.5.8. Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm
RRS notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Vecāku sapulces notiek pie
konkrētajiem treneriem. Nepieciešamības gadījumā sapulces tiek organizētas
skolas telpās, klātesot skolas vadībai. Vecāki ir informēti par treniņiem, sacensību
kalendārajiem plāniem, kā arī bērnu veselības stāvokli. Treneri informē vecākus
par aktualitātēm un īpatnībām gaidāmajās sacensībās. Ģimenes informēšanai
izmanto dažādas saziņas formas, piemēram, individuālās sarunas un saziņu
elektroniski (mājas lapa) vai telefoniski. RRS atbalsta izglītojamos no
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Vecāki iespēju robežās palīdz
nogādāt bērnus uz sacensībām, reizēm brauc līdzi. Vecāki piedalās arī sacensību
gatavošanā un norisē.
Vērtējums – labi
7.6. 4.5. Skolas vide
7.6.1. Mikroklimats
RRS veicina izglītojamo, vecākos un darbiniekos piederības apziņu un
lepnumu par skolu. Tas tiek darīts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā –
organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem un piedāvājumu
(galvenokārt skolas mājas lapā). Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi
pret Latvijas valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši Latvijas republikas
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. RRS vadība un personāls sniedz atbalstu
jaunajiem izglītojamajiem un darbiniekiem, iekļaujoties skolas dzīvē. Mājas lapā
katrs interesents var iepazīties par konkrētiem sasniegumiem vai ranga tabulu.
Sporta skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla un mikroklimata
veidošanā.
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RRS izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās
piederības, reliģijas un sportiskajiem sasniegumiem. Izglītojamajiem, vecākiem,
treneriem un citiem darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un
ierosinājumus. Darbinieki ciena un atbalsta viens otru. Skolas vadība novērtē
katra darbinieka veikto darbu. RRS darbojas Ētikas komisija, kura izskata un
izvērtē izglītojamo, vecāku un skolas darbinieku iesniegumus. Konfliktsituācijas
tiek risinātas korekti.
Attieksme pret izglītības iestādes apmeklētājiem ir korekta.
Vērtējums – labi
7.6.2. Skolas fiziskā vide
Sporta skolas telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas. Skolas apkārtne ir
apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Telpas ir drošas, evakuācijas
plāni ir izvietoti redzamās vietās, norādītas izejas. Tiek regulāri domāts par
uzlabojumiem telpās un apkārtnē. Visā teritorijā nodrošināts apgaismojums.
Sanitārhigiēniskie apstākļi izglītības iestādes telpās atbilstoši mācību procesa
prasībām.
Vērtējums – labi
7.7. 4.6. Skolas resursi

7.7.1. 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
RRSir nepieciešamās sporta bāzes mācību treniņu procesa īstenošanai.
Mācību treniņu process notiek skolas sporta bāzē un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzēs
pēc saskaņotiem līgumiem.
Sporta bāzes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rīgas Riteņbraukšanas skola
RD IKSD
Rīgas 9.vidusskola
Rīgas 31.vidusskola
Rīgas 63.vidusskola
Rīgas 80.vidusskola
Rīgas Imants vidusskola
BMX trase Mežaparkā
BMX sporta angārs

Grīvas iela 28, Rīga
Kaņiera iela 15, Rīga
Stāmerienas iela 8, Rīga
Skuju iela 11, Rīga
Pāles iela 9, Rīga
Andromedas gatve 11, Rīga
Kurzemes prospekts 158, Rīga
Ostas prospekts 11, Rīga
Kleistu iela 75
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Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā un
ir pietiekošā daudzumā. Treneriem pieejams internets un nepieciešamā biroja
tehnika. Notiek inventāra un mācību līdzekļu atjaunošana pieejamo finanšu
līdzekļu ietvaros.
Vērtējums – labi

7.7.2. Personālresursi
RRS ir nodrošināta ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo
personālu un pedagoģiskā personāla kvalifikācija un izglītība atbilst normatīvo
aktu prasībām. Direktors ir izvērtējis, vai personāls ir tiesīgs strādāt izglītības
iestādē. Šīm prasībām atbilst visi pedagogi. Skola plāno un atbalsta pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidi. Treneri tiek piesaistīti darbam ar Latvijas
izlasēm. Skolā apvienota gan jaunība, gan pieredze. Skolā strādā ārsts, medmāsa,
masieris. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesībuaizsardzības jomā.
Pedagogu izglītības: vispārējā vidējā/vidējā profesionālā – 4
ped.darbinieki, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība – 9 ped.darbinieki,
akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs – 2 ped.darbinieki un akadēmiskais vai
profesionālais maģistrs – 9 ped.darbinieki.
Šobrīd 3 treneri mācās LSPA.
Vērtējums – labi
7.8. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.8.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
RRS vadība plāno darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības
virzienos. Sasniegtais tiek izvērtēts, noteiktas stiprās un vājās puses, uzlabojamās
jomas. Regulāri notiek administrācijas sanāksmes, treneru padomes sanāksmes,
pedagoģiskās padomes sēdes. Darbs tiek vērtēts, analizēts sasniegtais un
darāmais. Treneri veic sava darba pašvērtēšanu katra mācību gada beigās. Treneri
apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ņem to vērā,
plānojot turpmāko darbu. Viss kolektīvs ir iesaistīts treniņu uzdevumu izpildē.
Attīstības plāns veidots ņemot vērā pašvaldības ieceres un skolas pašvērtējumu.
Pašvērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes mājas lapā.
Vērtējums – labi
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7.8.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
RRS ir noteikta obligāta dokumentācija. Darbu reglamentējošie dokumenti
atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem
pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem. Darbinieki amata
pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem. Ir izveidota pedagoģiskā padome
un tiek veidota izglītības iestādes padome. Skolas struktūra un darbinieku
kompetences jomas ir precīzi noteiktas, visiem zināmas. Vadība sniedz
darbiniekiem informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktora
vietnieki savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un
sniedz darbiniekiem nepieciešamo palīdzību, ja tāda vajadzīga. Direktors plāno,
organizē un vada sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.
Skolas vadība regulāri apzina un izvērtē darbinieku, vecāku un audzēkņu
ierosinājumus skolas darba uzlabošanai.
Skolas vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus, ir radīta iespēja
tikties ar vadību ārpus pieņemšanas laika, iepriekš to saskaņojot.
Vērtējums – labi
7.8.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
RRS vadība sekmīgi sadarbojas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamentu, IZM Sporta departamentu, Latvijas Riteņbraukšanas
federāciju, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi. Notiek sadarbība
ar sporta skolām, kurās ir riteņbraukšanas nodaļas.
Vērtējums – labi
8.

Citi sasniegumi

Rīgas Riteņbraukšanas skolas audzēkņi ir motivēti trenēties
riteņbraukšanas disciplīnās, lai sasniegtu augstus rezultātus, nodarbotos ar sportu
un piekoptu veselīgu dzīvesveidu arī pēc sporta skolas beigšanas. Labs piemērs
izglītojamajiem ir Rīgas Riteņbraukšanas skolas treneri:
1. Māris Gūtmanis – Latvijas izlases dalībnieks
Eiropas čempionātā 2010. gadā izcīnījis 3.v. un 9.v.
ABA ASV čempionāts 2010. gadā izcīnījis 3. un 4. v.
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2. Raivis Belohvoščiks – Latvijas izlases dalībnieks, Olimpisko spēļu
dalībnieks
4th- U23 World Championship (ITT)
10 th- U23 World Championship Road Race
15th - Olympic Games, Sydney (ITT)
4,12,10,16,12,13 World Championship (ITT)
Desmitkārtigs Latvijas čempions Individuālajā braucienā un arī Latvijas
čempions grupas braucienā.
3. Oskars Gailišs –UCI Para-cycling Pasaules rangā 2014 un 2015.gadā
– 16.vieta
2014.gadā – Para-riteņbraukšanas Pasaules Čempionāts ASV– 15.vieta
ind.braucienā, 15.vieta grupas braucienā
2014.gadā – Para-riteņbraukšanas Pasaules kausa izcīņā Spānijā– 15.vieta
ind.braucienā, 10.vieta grupas braucienā
2014.gadā - Para-riteņbraukšanas Eiropas kausa izcīņā Serbijā – 1.vieta
ind. braucienā, 1.vieta kopvērtējumā
2015.gadā - Para-riteņbraukšanas Eiropas kausa izcīņā Šveicē – 3.vieta
ind. braucienā, 3.vieta kopvērtējumā
2015.gadā – Para-riteņbraukšanas Pasaules kausa izcīņā Vācijā– 10.vieta
ind.braucienā, 8.vieta grupas braucienā
4. Jānis Lapsiņš -1999.gadā:
Eiropas čempions BMX B-12.grupā,
Pasaules čempionātā BMX – 4. vieta B-12.grupā.
9.

Turpmākā attīstība

1. Pilnveidot sasniegumu vērtēšanu, datu bāzi, mājas lapu.
2. Sadarbībā ar Izglītības departamentu turpināt Jaunatnes programmas izpildi.
3. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, lai nodrošinātu izglītojamo atbildību par
saņemto inventāru, iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu, un
vecāku līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
4. Labiekārtot mācību treniņu sporta bāzes.

Direktora p.i.

Vitālijs Poļakovs

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
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