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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
• Hokeja skola „Kurbads” savu darbību uzsākusi 2017.gadā. Tās dibinātājs Andis Pikāns skolu
izveidojis ar mērķi izveidot mūsdienīgu hokeja kluba sistēmas piramīdu ar bērnu un jauniešu
sporta skolu, kuras pamatā ir jaunie hokejisti, bet piramīdas augšā atrodas profesionālā hokeja
komanda.
• Hokeja skolas „Kurbads” juridiskā adrese ir: Mazjumpravas iela 24, Rumbula, Rīga.
• Hokeja skolas „Kurbads” direktora pienākumu izpildītājs ir Juris Štāls.
• Hokeja skola „Kurbads” savu darbību veic „Kurbads” ledus hallē Lidlauka ielā 38, Rumbulā,
Rīgā.
• Hokeja skola „Kurbads” darbojas pēc licencētas programmas „Hokejs”, kods 20V 813 00 1,
licence P-16049, izdota 2017. gada 29. septembrī.
• Līdz šim hokeja skola „Kurbads” nav akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
• 2017./2018. mācību gadā hokeja skolā „Kurbads” darbojas 4 mācību grupas, kurās kopā ir 90
izglītojamie (viena sākuma sagatavošanās bērnu vecuma grupa, kā arī U10 un trīs U14 gadu
izglītojamo komandas).
• 2017./2018. mācību gadā hokeja skolā „Kurbads” strādā 4 treneri.
2. Iestādes darbības pamatmērķi
Prasmīgi izglītojot jaunos Latvijas hokejistus, celt Latvijas hokeja līmeni un izaudzināt
pilnvērtīgus, veselīgus un fiziski attīstītus sabiedrības locekļus.
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Hokeja skolas “Kurbads” ir nesen uzsākusi savu darbību un vēl nav bijusi akreditēta
Izglītības kvalitātes Valsts dienestā.
4. Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
• Hokeja skolas „Kurbads” īsteno sekojošu izglītības programmu: kods 20V 813 00 1,
licences numurs P-16049, izdota 2017.gada 29. septembrī.
• Hokeja skola „Kurbads” mācību darbu īsteno atbilstoši licencētajai programmai. Mācību
process tiek veikts, ievērojot izglītības programmā noteiktos uzdevumus, mērķus un
obligāto saturu. Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko un tehnisko
sagatavotību. Grupas tiek sadalītas atbilstoši izglītojamo vecumam un fiziskās attīstības
līmenim.
• Treneru darbs tiek plānots.
• Treneriem ir teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums. Ir izstrādāti individuālie plāni.
Izveidota nodarbību izpildes pārraudzības sistēma.
• Notiek teorētisko mācību nodarbību integrācija treniņu darbā.
• Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajai izglītības programmai.
• Skolā izstrādāti audzināšanas darba virzieni godprātīgu, atbildīgu, krietnu Latvijas patriotu
audzināšanai.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis- labi
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
• Izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Hokeja skolā pastāv vienotas prasības grupu nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšanai.
• Mācību treniņi ir pārdomāti, strukturēti. Treneru skaidrojumi ir izglītojamiem saprotami.
• Mācību treniņu process notiek atbilstoši licencētajai profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmai.
• Nodarbības vada kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
• Mācību treniņu procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes: uzskates, atkārtojuma,
demonstrējuma, rotaļu, sacensību. Izmantotās metodes atbilst izglītojamo vecumam, spējām
un apgūstamajam saturam. Mācību metožu izvēle nepieciešamības gadījumos tiek koriģēta.
• Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantots plašs palīginventāra klāsts, kā arī notiek
nodarbības trenažieru zālē, ārā un ledus halles gaiteņos.
• Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi un aprīkojums. Teorētiskās
nodarbībās tiek izmantota interaktīvā tāfele – tehnikas apguves pilnveidošanai, spēļu
analīzei, kombināciju izpildes analīzei, kā arī dažādi videomateriāli.
• Regulāri tiek veikta treniņu procesa analīze. Mācību plānā tiek paredzēta treneru savstarpēja
sadarbība, notiek veikta savstarpēja pieredzes apmaiņa, popularizējot labās prakses
piemērus.
• Mācību procesa papildināšanai periodiski tiek organizētas dažādas papildizglītojošas
lekcijas ar pieaicinātiem speciālistiem.
• Mācību treniņu process mijas ar sacensībām pēc LHF Bērnu un jaunatnes hokeja
čempionāta kalendāra.
• Hokeja skolas „Kurbads” treneri periodiski savas zināšanas papildina dažādos semināros un
kursos.
Kvalitātes vērtējums III līmenis- labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
• Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un motivē trenēties, rosina
izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot mācību –
treniņu uzdevumus, mērķus un treneru izvirzītās prasības. Izglītojamie prot strādāt
individuāli, grupās, pāros.
• Treneri organizē mācību – treniņu darbu atbilstoši izglītojamo spējām un motivē
mērķtiecīgam, regulāram treniņu darbam.
• Izglītojamie regulāri apmeklē treniņu nodarbības un atbilstoši sacensību kalendāram sekmīgi
piedalās sacensībās.
• Treneri mācību procesu organizē tā, lai ikviens izglītojamais izprastu viņam izvirzītās
prasības, tiktu motivēts un mācību process viņam būtu saistošs un interesants.
• Hokeja skola „Kurbads” ir izveidotas U10, trīs U14 komandas, kuras piedalās LHF Bērnu
un jaunatnes čempionātā.
• Hokeja skola nodrošina izglītojamos ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, sporta
zāli, trenažieru zāli, āra laukumu, halles gaiteņus kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
• Ir izstrādāta kārtība un notiek darbs neattaisnotu kavējumu novēršanai.
Kvalitātes vērtējum: III līmenis- labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
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Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītības programmas specifikai.
Ieinteresētās puses ir informētas par prasībām sasniegumu vērtēšanai.
Hokeja skola „Kurbads” izvērtē izglītojamo sniegumu gan mācību procesā, gan sacensībās.
Treneri veic spēļu video ieraktus, analizē un izdara izmaiņas un korekcijas mācību procesā.
Izglītojamo fiziskā sagatavotība un sasniegumi tiek analizēti atbilstoši LHF noteiktajiem
normatīviem.
• Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam un sporta veida
specifikai. Izglītojamie izprot sasniegumu vērtēšanas kārtību.
• Treneri izmanto daudzveidīgus pārbaudes veidus.
Kvalitātes vērtējums: II līmenis- pietiekami
•
•
•

4.3. Izglītojamo sasniegumi
• Hokeja skola „Kurbads” mācību procesu ir uzsākusi tikai 2017./2018. mācību gadā, līdz ar
to izglītojamo sasniegumi tiks vērtēti un analizēti mācību gada beigās.
• Darba analīzē iegūtie secinājumi un panākumi tiks apkopoti un izmantoti mācību procesa
pilnveidē.
4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
• Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati vispārīgajā,
pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim, pazīstot
izglītojamos, ir iespēja sniegt psiholoģisku atbalstu katram izglītojamam ikdienas un
sacensību situācijās..
• Izglītojamie, iestājoties skolā, iesniedz izziņu no ģimenes ārsta par veselības stāvokli.
• Hokeja skola „Kurbads” sadarbībojas ar Valsts Sporta medicīnas centru, ar kuru izglītības
iestādei ir noslēgts līgums, organizē izglītojamo padziļinātās veselības pārbaudes.
• Treniņu vietā ir medicīniskā aptieciņa. Sporta sacensībās tiek nodrošināta medicīnas
personāla klātbūtne.
• Izglītojamie un treneri zina, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumos.
• Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
• Izglītojamie zina, kā rīkoties emocionālas vardarbības gadījumos.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis- labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
• Sadarbībā ar dibinātāju tiek nodrošināta cilvēkdrošība.
• Hokeja skolā ir visi nepieciešamie izglītojamo drošību reglamentējošie akti, iekšējās
kārtības noteikumi, evakuācijas plāns, informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.
Personāls un izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas vai evakuācijas gadījumā. Notikusi
praktiska apmācība. Ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai.
• Treneri mācību gada sākumā izglītojamos iepazīstina ar drošības noteikumiem treniņu
norises vietā.
• Pirms braucieniem uz sacensībām, nometnēm treneri atkārtoti instruē izglītojamos par
drošību un kārtību brauciena laikā un sacensību vietās. Ir izveidota skolas veidlapa par
drošības nodrošināšanu izglītojamiem.
• Ir rīcības plāns, ja tiek konstatēts vai ir aizdomas par aizliegto vielu izplatīšanu, lietošanu vai
glabāšanu.
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Ir izstrādāta izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība skolā. Tā
tiek ievērota.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis- ļoti labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
• Izveidota izglītojamo pašpārvalde, kura iesaistās skolas padomes darbā.
• Skola plāno mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot ārpusnodarbību pasākumus, kā
arī nometnes.
• Hokeja skola „Kurbads” veicina ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas
virzīta uz izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem
un valsti. Skola rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi.
• Izglītojamiem un viņu vecākiem ir iespējas pārrunāt dažādus interesējošos jautājumus gan ar
treneriem, gan skolas direktora pienākumu izpildītāju.
• Notiek veselīga dzīvesveida popularizēšana.
• Tiek organizēti dažādi komandas saliedēšanas pasākumi, lai veicinātu izglītojamo sadarbību.
• Skolai ir hokeja sacensību kalendāri un plāni. Izglītojamie piedalās Latvijas Hokeja
federācijas čempionātā, kā arī tiek organizētas draudzības spēles un treniņspēles.
• Skola organizē tikšanās ar populāriem sportistiem-personībām, kuri ar savu pieredzi sniedz
iedvesmu jaunajiem sportistiem.
• Tiek organizēta līdzdalība labdarības akcijā ar mērķi dāvāt ziemas priekus Ikšķiles
maznodrošinātajām ģimenēm un senioriem. Ienākumi no ziedojumiem novirzīti ziemas
sporta inventāra iegādei un apģērba iegādei Ikšķiles novada ģimenēm un senioriem, kas
nodarbotos ar dažādām fiziskām aktivitātēm ziemā.
• Hokeja skolā „Kurbads” mācību treniņu grupās darbojaas dažādu tautību bērni. Darbojoties
vienā mācību treniņu grupā, tiek veicināts starpnacionālais integrācijas process.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis- labi
•

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
• Treniņnodarbībās pavadītais laiks un treneris kā personība veicina izglītojamos vēlmi
izvēlēties ar sportu saistītu profesiju. Hokeja skolā „Kurbads” ir pieejama informācija par
tālākās izglītības iespējām sporta jomā.
• Skola plāno veikt LSPA studentu prakses vietas organizēšanu. Studenti ne tikai apgūtu
iemaņas un prasmes mācību treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī informētu
skolas izglītojamos par tālākizglītības iespējām.
• Tiek organizētas pārrunas ar izglītojamo vecākiem par karjeras izaugsmes iespējām.
• Veikts darbs ar potenciālajiem izglītojamiem, viņu ģimenēm administratīvās teritorijas
ietvaros, rīkojot atvērto durvju dienu.
• Treniņnodarbībās ar izglītojamajiem strādājis Latvijas izlases kapteinis Lauris Dārziņš.
• Izglītojamie klātienē Arēnā Rīga vērojuši KHL līgas spēles.
• Prezentēta izstāde „Latvijas hokeja vēsture” Ikšķiles vidusskolā.
• Veselības mēneša (novembrī) ietvaros skolas treneri vadījuši sporta stundas, lai ieinteresētu
izglītojamos hokejspēlē.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis- ļoti labi
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
• Hokeja skola „Kurbads” izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti,
tāpēc treneri nodarbībās, apgūstot tehnikas paņēmienus, izglītojamos sadala grupās, lai
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strādātu ar talantīgajiem.
• Hokeja traumu un slimību rezultātā neapgūto mācību vielu treneri novērš ar individuālo
darbu, diferencējot nodarbībās slodzi un dažādojot mācību metodes.
• Ir izstrādāti individuālie plāni izglītojamiem, kuri slimojuši vai nav piedalījušies mācību
treniņu procesā.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
• Hokeja skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām, taču, ņemot vērā, ka hokejs ir
sporta veids ar paaugstinātu riska pakāpi, informācija par izglītojamo veselības stāvokli,
kuru sniedz Sporta medicīnas valsts aģentūra, tiek regulāri aktualizēta un pārraudzīta.
• Treneri pastiprināti seko izglītojamo spējām tikt galā ar fizisko slodzi.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
• Hokeja skolai „Kurbads” notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Pastāvīgi tiek
uzturēts kontakts ar vecākiem par treniņu grafiku, gaidāmām sacensībām, mācību treniņu
saturu un citiem aktuāliem ar hokeju saistītiem jautājumiem.
• Savstarpējai saziņai izveidotas arī konkrētas grupas tiešsaistes tīkla lietotnē Whatsapp.
• Vecākiem ir iespēja izglītojamos pavadīt uz sacensībām. Vecāki aktīvi iesaistās pasākumos,
kuros piedalās izglītojamie.
• Tiek uzklausīts vecāku viedoklis un ņemti vērā priekšlikumi.
• Būtiska sadarbības forma ir individuāla trenera un vecāku saruna. Treneriem un vecākiem ir
abpusēji nodrošinātas saziņas koordinātes, adreses, tālruņi, WhatsApp.
• Par aktuālāko hokeja skolas darbā vecāki var iegūt skolas mājas lapā.
• Vecāki ir iesaistīti skolas padomes darbā.
• Skola atbalsta izglītojamos no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis- ļoti labi
4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
• Hokeja skola „Kurbads” darbību uzsākusi šajā mācību gadā, un ļoti rūpējas par tēla
veidošanu. Tiek ieviestas skolas tradīcijas.
• Ir izveidojušās labas attiecības starp skolu, izglītojamiem un viņu vecākiem. Tiek uzturēta
pozitīva savstarpējas cieņas pilna saskarsmes kultūra.
• Skola veicina izglītojamos, vecākos un iestādes darbiniekos piederības apziņu un lepnumu
par hokeja skolu „Kurbads”, radot patīkamu vidi gan izglītojamiem, gan personālam.
• Ja rodas konfliktsituācijas, treneri nekavējoties tās risina. Nepieciešamības gadījumos tiek
pieaicināti vecāki.
• Izglītojamiem, vecākiem, treneriem un skolas darbiniekiem ir iespējams izteikt
priekšlikumus un ierosinājumus.
• Hokeja skolas direktora, treneru un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa
un uzticēšanās. Darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas normas.
• Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem. Viņi var saņemt nepieciešamo
informāciju par treniņu nodarbību vietu, laiku, treneriem un visiem ar skolu saistītiem
jautājumiem.
• Hokeja skolā ir demokrātiski un kvalitatīvi izstrādāti iekšējās kārtības un darba kārtības
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noteikumi.
• Personāls un izglītojamie ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas pamatvērtības.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis - ļoti labi
4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
• Ir noteikta kārtība mācību treniņu telpu izmantošanai.
• Hokeja skolas „Kurbads” telpas atbilst mācību treniņu nodarbību un sacensību
organizēšanas drošības noteikumiem, sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības
standartiem, kas saskaņoti ar attiecīgām institūcijām. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.
• Skola nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas dabai draudzīgi.
• Treniņu telpas ir jaunas, modernas un tīras, tās tiek regulāri uzkoptas. Ģērbtuves ir plašas un
nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru. Izglītojamiem ir pieejamas dušas un labiekārtoti
sanitārie mezgli. Ir iekārtotas telpas sporta inventāra žāvēšanai un uzglabāšanai.
• Skolas darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. Visās
nodarbību vietās veikta darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana.
• Paredzētajās vietās izvietoti evakuācijas plāni.
• Skolas teritorijā ir bezmaksas autostāvvieta, kā arī mūsdienīga kafejnīca, kura piedāvā
sportistiem atbilstošu, pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
• Pie halles ēkas novietots Latvijas valsts karogs.
• Hallē redzamā vietā novietots valsts karogs, lielais ģerbonis un valsts himnas teksts.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis- ļoti labi
4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
• Hokeja skolai „Kurbads” ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas,
kuras tiek nomātas no „Kurbads” ledus halles (SIA «Rumbulas sporta centrs)» . Nomas
līgums ir noslēgts līdz 2018.gada 1. jūnijam.
• Mācību treniņu darbam tiek izmantots mākslīgā ledus laukums, ģērbtuves, inventāra
žāvētavas, slidu asinātava, spēka trenažieru zāle, koridori ledus halles 1. un 2.stāvā, kā arī
āra teritorija.
• Spēka trenažieru zāle ir labiekārtota un atbilstoša kvalitatīvu mācību treniņu nodarbību
organizēšanai. Ir pieejams tāds papildaprīkojums kā bumbas, paklāji, līdzsvara bumbas,
horizontālās kāpnes palēcieniem, dažāda augstuma barjeras, pildbumbas, auklas
palēcieniem.
• Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā un ir drošs lietošanai.
Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un nepieciešamības gadījumos
arī remonts. Treniņu aprīkojums un inventārs pilnībā atbilst sporta veidu sacensību
organizēšanas noteikumiem.
• Regulāri tiek apsekotas nodarbību vietas un veikti nepieciešamie uzlabojumi vai inventāra
remonti.
• Ir noteikta kārtība telpu izmantošanai.
• Ir pieejama izglītības programmas apguvei atbilstoša mācību literatūra un metodiskie
materiāli.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis- ļoti labi
4.6.2. Personālresursi
• Hokeja skolā „Kurbads” ar licencētu programmu strādā 4 treneri: Toms Bluks, Aleksandrs
8

Macijevskis, Renārs Princis, konsultē vārtsargus Artūrs Irbe. 3 trenera palīgi - Juris Štāls un
Artūrs Logunovs, Nils Grīnfogels. Trīs treneriem ir 1.līmeņa profesionālā augstākā sporta
speciālista izglītība, divi strādājošie mācās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
• Skola motivē un atbalsta treneru profesionālo pilnveidi, piedāvājot treneriem regulārus
kvalifikācijas kursus.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi
4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
• Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto darbu. Process
ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos, sākot ar izglītojamiem, treneriem, vecākiem,
dibinātāju. Pašvērtēšanas rezultātā konstatētas skolas darba stiprās puses, kā arī
nepieciešamie uzlabojumi. Tiek veikts regulārs darba izvērtējums visās darbības jomās,
analizējot sasniegumus un nosakot tālākās attīstības virzienus.
• Hokeja skola „Kurbads” plāno savu darbu ilglaicīgam periodam. Skolai ir attīstības plāns
turpmākajiem 3 gadiem, kas iekļaujas skolas darbības plānošanas sistēmā. Tajā izvirzītas
prioritātes, kas īstenojamas šajā laika periodā, ņemot vērā izglītības iestādes pamatmērķus.
• Ņemot vērā, ka skola 2017.gada septembrī uzsākusi savu darbību, tad darba vērtēšana un
analīze par paveikto notiks mācību gada beigās. Tiks iesaistīti treneri, kuri analizēs savu
darbu, akcentējot gan stiprās puses, gan paredzot nepieciešamos uzlabojumus. Pašvērtējuma
izstrādē un apspriešanā iesaistīta skolas padome, treneri, dibinātājs.
• Pašvērtējuma ziņojums publiskots skolas tīmekļa vietnē.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
• Hokeja skolā ir visi izglītības procesa organizēšanai nepieciešamie obligātie dokumenti.
Dokumenti atbilst prasībām.
• Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem izglītojamiem, treneriem un pārējiem darbiniekiem.
• Lai pārrunātu aktuālos jautājumus un plānotu turpmāko darbību, regulāri notiek direktora un
treneru korpusa sanāksmes. Sanāksmes tiek protokolētas.
• Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģējot
pienākumus un pārrauga to izpildi, kā arī aktīvi pārstāv skolas intereses dažādās valsts un
sabiedriskās organizācijās.
• Skola sadarbojas ar dibinātāju, Latvijas hokeja federāciju, izglītojamo vecākiem, valsts un
nevalstiskām institūcijām, sporta klubiem.
• Skolā izveidota izglītojamo pašpārvalde. 2 izglītojamie iesaistījušies skolas padomes darbā.
• Treneri tiek nodrošināti ar metodisko atbalstu.
• Ir saņemtas ziņas no Soda reģistra par skolā strādājošajiem treneriem.
Kvalitātes vērtējums: III līmenis – labi
4.7.3.
•
•
•
•
•

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Notiek aktīva sadarbība ar Latvijas Hokeja federāciju.
Uzsākta sadarbība ar citām izglītības iestādēm.
Skolas direktora pienākumu izpildītājs Ikšķiles vidusskolā piedalījies sporta stundu vadīšanā
Notiek produktīva un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar skolas dibinātāju.
Tiek uzturēta sadarbība ar Latvijas hokeja leģendu - Sandi Ozoliņu, Latvijas izlases kapteini
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- Lauri Dārziņu, hokeja izcilību - Kasparu Daugaviņu.
• Notiek treneru sadarbība ar citām sporta skolām (klubiem) Latvijā un ārvalstīs.
• Notiek ieinteresēta sadarbība ar Ikšķiles vidusskolu ziemas sporta veidu apgūšanā, vadot
slidošanas apmācību sporta stundās.
• Ikšķiles vidusskolā prezentēta izstāde „Latvijas hokeja vēsture”, lai popularizētu hokeja
skolu un ieinteresētu potenciālos izglītojamos par hokeja spēli.
Kvalitātes vērtējums: IV līmenis – ļoti labi
5. Turpmākā attīstība (balstoties uz pašnovērtējumā iegūtiem secinājumiem)
• Akreditēt licencēto 20V 813 00 1 Hokeja programmu, licence Nr. P – 16049.
• Pilnveidot hokeja mācību programmu.
• Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un analīzi.
• Piesaistīt papildus finanšu līdzekļus vecāku līdzmaksājuma samazināšanai, augstvērtīga
sporta inventāra iegādei, starptautiskām sacensībām un sporta nometņu sarīkošanai.
• Turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību izglītojamo vispārējai fiziskajai sagatavotībai.
• Paaugstināt treneru profesionālao meistarību, piedaloties dažādos kursos un semināros.
• Veicināt treneru pieredzes apmaiņu ar citām Sporta skolām (klubiem) Latvijā un ārzemēs.
• Turpināt darbu pie Hokeja skolas „Kurbads” tēla veidošanas.
• Pilnveidot hokeja skolas „Kurbads” mājas lapu, kā arī aktīvāk darboties sociālajos tīklos.
• 2018./2020. mācību gadā uzņemt divas jaunas iesācēju grupas.
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