Jaunatnes futbola centra “Skonto” pašnovērtējums
02.09.2015.
1. Iestādes vispārīgais raksturojums.
Jaunatnes futbola centrs “Skonto” ir izglītības iestāde, kura dibinātājs ir
biedrība „Jaunatnes futbola centrs “Skonto””. Izglītības iestāde Jaunatnes futbola
centrs “Skonto” dibināta 2012.gada 28. septembrī. 2014./2015.m.g. ir 350 audzēkņi.
Ir pieci treneri, kas atbilst izglītībai, kas var īstenot licencētās izglītības programmas.
Biedrība Jaunatnes futbola centrs “Skonto” tika dibināts 1996. gada
16.janvārī. Futbola klubs „Skonto FC” kopā ar Latvijas Olimpisko Komiteju un Latvijas
Futbola Federāciju dibināja to, izvirzot uzdevumu apmācīt bērnus un jauniešus spēlēt
futbolu un popularizēt futbolu Rīgā un Latvijā.
2012. gadā JFC “Skonto” tika atvērts jaunatnes mācību un futbola treniņu
kompleksu jauniešiem, kuru ģimenes nedzīvo Rīgā vai dzīvo Rīgas attālos nostūros.
Audzēkņi dzīvo sporta kompleksa “Mežaparks” viesnīcā. Viņu rīcībā ir baseins,
trenažieru zāle, turklāt talantīgo futbolistu apmācība ir bez maksas.
JFC “Skonto” direktore ir Ludmila Laizāne. Sporta direktors ir Guntis
Rubenis. Kopumā JFC “Skonto” strādā 14 treneri no tiem divi ir UEFA PRO licences
īpašnieki, trīs – UEFA A, divi – LFF B, pieci – augstākās pedagoģiskas izglītības īpašnieki.
JFC „Skonto” absolventi regulāri tiek izsaukti uz Latvijas izlasi. Jāatzīmē arī
tas, ka Latvijas čempionāta dažādu virslīgas komandu sastāvos spēlē 30% JFC “Skonto”
absolvējošo futbolistu. Galvenais panākums un tas, uz kā turas JFC „Skonto”, ir
pastāvīgs mācību process un tā uzlabošana ikdienā, kā arī vienotība ar pirmo
komandu.
JFC „Skonto” izjūt arī sociālu atbildību – jo vairāk bērnu būs aizrauti ar
futbolu, jo mazāk viņi būs pakļauti ielu ietekmei, kā arī alkohola un narkotisko vielu
ietekmei.

2. Iestādes darbības pamatmērķi
Jaunatnes futbola centra “Skonto” darbības mērķis ir veidot izglītības vidi,
organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta un
interešu izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas
personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās
sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.
Apgūstot profesionālās ievirzes izglītību futbolā – akcentēt augstu
sasniegumu sportu – talantīgāko audzēkņus sagatavojot Latvijas Republikas izlašu
kandidātiem un dalībniekiem.
Radīt audzēkņos interesi un izpratni par cilvēka organisma uzbūvi un
veselīga dzīvesveida prasībām, higiēnas normām, Latvijas sporta vēsturi un
aktualitātēm Latvijas sportā. Mācīt audzēkņos toleranci, pieklājību un rakstura
savaldību dzīves situācijās.
Iemācīt audzēkņiem sporta veida noteikumus un daļu jauniešu apmācīt
par futbola tiesnešiem.
Nodrošināt iespēju saturīgi pavadīt ārpusskolas laiku, veicot preventīvo
darbu jaunatnes alkoholismā, narkomānijā un noziedzībā.
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikuma izpilde
Iepriekšējā vērtēšana nav bijusi, tādēļ ieteikumi vēl nav saņemti.
4. Jaunatnes Futbola centra “Skonto” sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs

Programmas nosaukums: Futbols
Programmas kods: 20V 813 00
Īstenošanas ilgums: Astoņi gadi
Licences Nr.: P-6968
Jaunatnes Futbola centra “Skonto” mācību darbu futbolā īsteno atbilstoši
licencētajai programmai, vadība, kopīgi ar treneriem, izstrādājuši vienotus mērķus,
saskaņā ar mācību plāniem notiek mācību treniņu darbs, kurā tiek iekļauta arī
teorētisko zināšanu apguve. Ar talantīgākajiem un ieinteresētākajiem audzēkņiem
treneri veic individuālo darbu, tiek izstrādātas atsevišķas programmas, lai audzēknim
tiktu piedāvāts vislabākais talanta attīstības modelis. Plānojot darbu, treneris ņem
vērā izglītojamā fizisko sagatavotību, tehnisko sagatavotību, nepieciešamības
gadījumos konsultējas ar sporta ārstiem. Praktisko treniņu nodarbību procesā tiek
īstenota saikne starp dažādiem sporta veidiem un liela uzmanība tiek pievērsta
audzēkņu vispārējai fiziskai sagatavotībai. Tiek veikti regulāri ieraksti mācību darba
uzskaites žurnālā un notiek treniņu nodarbību hospitācijas. Skolas vadība un daļa

treneru ir tieši iesaistīti sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju, daļa treneru ir dažādu
vecumu Latvijas izlašu treneri un dažādu komiteju vadītāji un locekļi.
Pašvērtējums – pietiekami
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Jaunatnes futbola centrā “Skonto” treneri strādā atbilstoši mācību gada sākumā
apstiprinātiem nodarbību sarakstiem, kuros tiek veiktas izmaiņas, nepieciešamības gadījumos.
Mācību darba uzskaites žurnālā tiek izdarīti regulāri ieraksti, kuri ir atbilstoši prasībām un tos
regulāri pārbauda sporta direktors. Iepriekšējā gada beigās tiek izveidots sacensību
kalendārais plāns.
Treneru sapulcēs treneri kopīgi ar sporta direktoru, apspriež paveikto un tā
rezultātu, izdara secinājumus un virza attīstībai.
Audzēkņus uzņem pamatojoties uz vecāku aizpildītu anketu, ģimenes ārsta izziņu
un trenera piekrišanu. Audzēkņu reģistrācija un uzskaite atbilstoša prasībām, Jaunatnes
futbola centrā “Skonto” ieviesti mācību grupu saraksti, atsevišķas mapes satur informāciju par
audzēkņu veselības stāvokli pēc audzēkņa dispanserizācijas un normatīvu rezultātus. Katru
mācību gadu – vismaz divas reizes – audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem, par ko audzēkņi parakstās mācību uzskaites žurnālā.
Tiek ievēroti futbola mācību grupu komplektēšanas nosacījumi (audzēkņu
vecums, skaits grupā un rezultivitāte), kurus reglamentē 2011. gada 27. decembra MK
noteikumi Nr. 1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”.
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un mācību procesa analīzes nolūkā tiek
veiktas treniņu nodarbību hospitācijas, kas tiek veiktas neplānoti.
Jaunatnes futbola centrā “Skonto” ļoti aktīvi tiek organizētas vasaras futbola
nometnes visās vecuma grupās, tajās treneri pastiprināti strādā ar audzēkņiem, sagatavojot
gan fiziski un tehniski, gan taktiski. Futbola nometnēm tiek piesaistīts fizioterapeits, gan fiziski
klātesot nometnēs, gan arī kā konsultants pa telefonu vajadzības gadījumos.
Izglītojamie spēcīgi tiek motivēti mācību treniņu darbam, kā arī treneri seko līdzi
audzēkņu sekmēm vispārizglītojošās skolās, un strādā kopā ar vecākiem, lai sekmes uzlabotu.

Pašvērtējums – pietiekami
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Treneri mērķtiecīgi organizē audzēkņus mācību darbam, motivē trenēties un
sasniegt iespējami labākos rezultātus, rosina izmantot visas iespējas mērķu sasniegšanai,
audzēkņi ļoti labi apzinās un ir vienisprātis par komandai izvirzītajiem mērķiem. Tādā veidā
tiek panākts, ka audzēkņi regulāri apmeklē treniņu nodarbības, ņem dalību attiecīgās grupas
pieteiktajās sacensībās, treneri regulāri veic audzēkņu treniņu apmeklējuma uzskaiti mācību
darba žurnālos. Treneri strādā ar audzēkņiem pašiem, viņu vecākiem un arī informē sporta
direktoru par attiecīgā audzēkņa nodarbību kavējumu.

Audzēkņi aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas, talantīgākie audzēkņi tiek
trenēti pēc individuāla plāna. Optimāli tiek izmantotas visas sporta bāžu piedāvātās iespējas,
apmeklētas trenažieru zāles, speciāli iekārtotas fiziskās sagatavotības zāles, audzēkņi iespējas
gadījumos apmeklē arī peldbaseinus. Optimāli tiek izmantots arī sporta skolā pieejamais
inventārs.
Audzēkņiem tiek piedāvāts plašs klāsts sacensību – Latvijas Republikas sacensības
(Latvijas Čempionāts, Latvijas Kauss, Jaunatnes futbola festivāls, Latvija Skolu futbola
čempionāts), dažādi citi turnīri Latvijas teritorijā. Īpaši jāpiemin audzēkņiem iespēju piedalīties
regulārās sacensībās Eiropas līmeņa turnīros, kur audzēkņi tiekas ar ļoti spēcīgiem
pretiniekiem no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Somijas, Spānijas, Itālijas,
Vācijas, Dānijas, Nīderlandes, u.c. valstīm. Perspektīvākie audzēkņi piedalās Latvijas
Olimpiādē, pārstāvot Rīgas reģionu un tiek iekļauti Latvijas Republikas izlasēs, dažādās
vecuma grupās.
Pēc nodarbībām sporta skolā ir iespēja veikt pastāvīgo darbu treniņu
programmas ietvaros.
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Sporta direktors un treneri regulāri analizē audzēkņu sasniegumus un to
dinamiku, veicot rezultātu uzskaiti. Kā arī tiek sekots līdzi komandu rezultātiem ārzemju un
pašmāju turnīros. Pamatojoties uz darba analīzi, tiek plānots mācību darbs turpmāk.
Audzēkņus uzņem, pārceļ nākamajā apmācību gadā vai atstāj otru gadu un
atskaita ar direktora rīkojumu, pēc trenera un sporta direktora lēmuma.

Pašvērtējums – pietiekami
4.3. Izglītojamo sasniegumi
Lai apgūtu mācību programmu, audzēkņiem regulāri jāpiedalās sacensībās. JFC
“Skonto” notiek sacensību rezultātu uzskaite un analīze, kopīgi sapulcēs izskatītas kopējās
tendences un nosprausti mērķi tālākajai darbībai.
Jaunatnes futbola centra “Skonto” audzēkņi piedalās gandrīz visās Latvijas
Republikas sacensībās, bieži izcīna labākās vietas īpaši vecākajās vecuma grupās.
Perspektīvākie audzēkņi iekļaujas dažāda vecuma jauniešu izlasēs. Liels uzsvars tiek likts uz
starptautiskiem turnīriem un starptautisku spēļu pieredzi. Jaunatnes futbola centra “Skonto”
audzēkņi, bieži dodas ārzemju izbraukumos, lai piedalītos kādā augsta līmeņa futbola turnīrā.
Vēlāk, pēc sporta skolas absolvēšanas, perspektīvākie spēlē dažādos Latvijas un ārzemju
klubos, iekļaujas nacionālās izlases sastāvā. Dotajā brīdī, 2015. gada rudenī, Latvijas
Nacionālās izlases sastāvā ir 14 JFC Skonto absolventi, no kopumā 20 izlases spēlētājiem. Citi
audzēkņi izvēlas studēt ārzemju augstskolās un savu karjeru turpināt attiecīgās augstskolas
klubā, bet daudzi turpina savu karjeru kā futbola treneri. Citi audzēkņi iekļaujas Latvijas
augstskolu klubos, gūst iespēju, paralēli sportam, apgūt bezmaksas augstāko izglītību, kas šī
brīža valsts ekonomiskajā stāvoklī ir ļoti liels ieguvums daudzām ģimenēm.

Pat grūti aprakstīt visus audzēkņu sasniegumus, ņemot vērā, ka Jaunatnes futbola
centrs “Skonto” pastāv jau 19 gadus, tad saraksts ar perspektīvajiem audzēkņiem, kuri
sasnieguši augstus rezultātus, ir ļoti garš.
Taču perspektīvā turpinām ieguldīt lielu darbu audzēkņu attīstībā, par pareizi
veiktu darbu apliecina tas ka aptuveni viena ceturtdaļa virslīgas dalībnieku ir bijuši Jaunatnes
futbola centra “Skonto” audzēkņi.

4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un
izglītojamo drošības garantijas (drošība un darba aizsardzība)
Jaunatnes futbola centrā “Skonto” ir izstrādātai Audzēkņu iekšējās
kārtības noteikumi, treneri divas reizes mācību gada laikā audzēkņus iepazīstina ar
šiem noteikumiem un audzēkņi par to parakstās mācību darba uzskaites žurnālā, tajā
pašā laikā treneris audzēkņus iepazīstina arī ar sporta zāles un futbola laukumu
iekšējiem kārtības noteikumiem, kuros notiek attiecīgās audzēkņu grupas mācību
treniņu darbs.
Pirms braucieniem uz sacensībām un sporta nometnēm treneri atkārtoti
izrunā jautājumus, kas saistīti ar kārtību un drošību. Īpašu uzmanību pievēršot tieši
savstarpējai bērnu attieksmei vienam pret otru.
Darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, sporta skolas
nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, Ugunsdrošības noteikumiem, sporta treneri
parakstījušies par iepazīšanos ar Jaunatnes futbola centrā “Skonto” izstrādāto ētikas
kodeksu.
Sporta kompleksos izvietoti evakuācijas plāni. JFC “Skonto” ir
fizioterapeits, kas sniedz pirmo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā, seko
un konsultē trenerus par audzēkņu fizisko stāvokli un palīdz atkopties no traumām. Kā
arī tiek veikta audzēkņu uzraudzība pēc dispansera rezultātu saņemšanas, tad sporta
fizioterapeits, kopā ar treneriem un vecākiem izstrādā audzēknim optimālāko treniņu
plānu, ja tas nepieciešams pēc veselības stāvokļa padziļinātas pārbaudes.
Fizioterapeits īpaši uzrauga vecāko grupu audzēkņus, kuru slodzes ir palielinātas.
Pašvērtējums – pietiekami
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolas audzēkņiem ir lieliska iespēja piedalīties dažādos ārvalstu turnīros.
Audzēkņiem ir iespēja komunicēt ar tāda paša vecuma sportistiem no citām valstīm, uzlabot
valodas prasmes, izbaudīt citas kultūras un sadzīves atšķirības. Kā arī sacensties ar
spēcīgākiem pretiniekiem – tā motivējot viņu pašu vēlmi būt spēcīgākiem un
profesionālākiem.
Futbola treneri noteikti ir vieni no audzēkņu mērķu uzstādīšanas un tālākās
karjeras izvēles ietekmējošajiem faktoriem. Treneri ir kopā ar audzēkņiem regulārās treniņu
nodarbībās, seko līdzi audzēkņu sekmēm un pie to uzlabošanas sadarbojas gan ar audzēkņu
vecākiem, gan skolotājiem. Kā arī pārbraucienos, sacensībās, sporta nometnēs audzēkņi bieži
pārrunā savas tālākās karjeras attīstību ar treneriem, jo uzskata tos par autoritātēm. JFC
“Skonto” lepojas ne tikai ar audzēkņiem, kuri par savu izvēlējušies profesionālā futbola ceļu,
bet ar izcilību absolvē vidusskolas un pēc tam pierāda sevi dažādās augstskolās.
Labākie audzēkņi regulāri pārstāv Latviju dažāda vecuma izlašu sastāvos.

Tiek organizētas sporta nometnes vasaras brīvlaikā un arī Ziemassvētku brīvlaikā,
dažādās Latvijas vietās.

Pašvērtējums – pietiekami
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Kā jau minēts iepriekš, treneris bieži ir kā atbalsts audzēknim tālākās
karjeras izvēlē, dod ieteikumus un izprot audzēkņa paša vēlmes. Iedrošina audzēkni
sazināties ar iepriekšējo gadu audzēkņiem, kuri par savu turpmāko karjeru izvēlējušies
futbola nozari. Iepriekšējie audzēkņi ir izvēlējušies tālāko karjeru gan Latvijā un
ārzemēs, gan profesionālajā futbolā, gan pilnīgi nesaistītās nozarēs. Ir daudz pozitīvu
piemēru, kurus minēt audzēkņiem.
Jaunatnes futbola centrā “Skonto” tiek slēgti līgumi ar Latvijas Sporta
akadēmijas studentiem par prakses vietām, kuras studenti izstrādā pie treneriem,
audzēkņu ieinteresētības gadījumos, studenti tiek iztaujāti par studijām augstskolā.
Pašvērtējums – pietiekami
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Profesionālās ievirzes izglītību futbolā realizējot, JFC “Skonto” par prioritāro
uzskata dalību spēcīgās sacensībās gan Latvijas mērogā, gan starptautiski. Ar talantīgākajiem
bērniem tiek strādāts papildus individuāli, spēcīgais treneru kolektīvs nodrošina augstas
meistarības pilnveidošanu audzēkņiem, kā arī tiek realizēta diferencēta pieeja mācību-treniņu
darbam.
Traumu un slimību gadījumos īpašu uzraudzību par audzēkni uzņemas
fizioterapeits, sekojot līdzi audzēkņa veselības progresam un treniņu slodzes sadalījumam. Ar
šādiem gadījumiem treneri strādā papildus, regulāri konsultējoties ar fizioterapeitu.
Sporta skolas treneru kolektīvs tendēts sasniegt labākos rezultātus, papildus
normatīvajos aktos noteiktajam sacensību minimumam, audzēkņi tiek nodrošināti ar
dažādiem izaugsmi veidojošiem starptautiskiem turnīriem visas sezonas laikā.

Pašvērtējums – pietiekami
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Profesionālā ievirze futbolā ir saistīta ar paaugstinātu risku, kas nav ieteicams
audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Tomēr, ja izglītojamais var pilnvērtīgi nodarboties ar
sportu un ārsts ir atļāvis kontakta sporta veidu, piemēram, vājdzirdīgiem jauniešiem, tie var
trenēties grupā bez paaugstināta atbalsta vai rūpēm.

Pašvērtējums – pietiekami
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sadarbība ar audzēkņu ģimenēm ir nepārtraukts process visa gada garumā, par
aktualitātēm vecāki tiek informēti gan veidojot vecāku sapulces, gan satiekoties individuāli pēc
treniņiem un vajadzības arī citreiz. Lielākie informācijas bloki vecākiem tiek nodoti pirms
mācību sezonas sākuma, par aktualitātēm mācību-treniņu darba nodrošināšanā un par

sagaidāmajām sacensībām sezonas laikā. Pirms katra izbrauciena uz ārzemēm tiek sasauktas
vecāku sapulces. Otrs lielais informācijas apmaiņas laiks ir pirms vasaras nometnēm, kad
vecāki tiek informēti par plānotajām vasaras nometnēm, ar vecākiem tiek slēgti līgumi par viņa
bērna dalību vasaras nometnēs, tiek lūgtas ziņas no ģimenes ārsta. Kā arī treneri ir sazvanāmi
pa mobilajiem tālruņiem, lai varētu risināt aktuālas problēmas.
Bieži vecāku pārstāvji izvēlas apmeklēt ne tikai mājas spēles, bet arī izbraukumu
spēles. Vecāki aktīvi jūt līdzi notikumiem laukumā un nereti pēc spēles šos notikumus
pārspriež arī ar treneri, jo mūsu sporta skolā trenējās ļoti daudz bērni, kuru vecāki ir, vai ir
bijuši, profesionāli futbolisti, kuru jautājumus treneri bieži uzklausa un konsultē tos.

Pašvērtējums – pietiekami
4.5. Iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Audzēkņiem, viņu vecākiem/aizbildņiem, treneriem, darbiniekiem – ir iespēja
izteikt savus priekšlikumus mikroklimata uzlabošanai, kuri tiktu apspriesti vadības sapulcēs un
pieņemti, ja tie uzlabotu skolas darbību.
Konfliktu situācijas tiek risinātas kopīgi, strādājot katram gadījumam atbilstoši un
uzklausot visas tajā iesaistītās puses. Skolas administrācija ļoti rūpīgi strādā ar treneriem,
kuriem tiek likts akcents uz darbu ar bērniem un rūpīgu sadarbību ar vecākiem, kurai jābalstās
uz korektumu, savstarpējo uzticēšanos un taisnīgumu.
Izglītojamie, pedagogi un darbinieki ievēro izstrādātos iekšējās kārtības
noteikumus un ļoti stingri attiecās pret to ievērošanu. Šādas prasības tiek izvirzītas arī sporta
kompleksu apmeklētājiem, kas tiek uzņemti kā viesi, bet tomēr ar zināmām prasībām, kopējas
tīrības un patīkamas atmosfēras uzturēšanai.
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4.5.2. Fiziskā vide
Jaunatnes futbola centra “Skonto” galvenokārt mājo trijos infrastruktūras
objektos:




Skonto halle, Emīļa Melngaiļa iela 1a, Rīga
Sporta bāze “JFC Skonto”/Saules dārzs, Ezermalas iela 24/26
JFC “Skonto” kopmītne, Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga

JFC “Skonto” pārvaldībā esošajos sporta kompleksos ir sakopta un labā līmenī
uzturēta iekšējā vide. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa prasībām,
audzēkņiem pieejamas dušu telpas un sanitārie mezgli vienmēr tiek uzturēti tīri un, iespēju
robežās, tiek remontētas un uzlabotas šīs telpas.
Skonto hallē ir pieejama standarta futbola laukums, trenažieru zāle, konferenču
telpa, 8 ģērbtuves, kafejnīca, rehabilitācijas centrs, telpas vadībai, telpas treneriem, inventāra
istaba.
Sporta bāzēs treniņu nodarbības un sacensības notiek pēc sastādītiem grafikiem
katrai nedēļai atsevišķi un, ja tiek veiktas neparedzētas izmaiņas, tad izmaiņas ir saskaņotas ar
vadību.

Vasaras sezonā treniņi un spēles norisinās Ezermalas ielā 24/26, kur ir sintētikas
laukumi. Ziemas sezonā visas grupas pakāpeniski pāriet uz Skonto halli, Emīļa Melngaiļa ielā
1a.
Labākie audzēkņi, kuru ģimenes nedzīvo Rīgā, tiek izmitināti kopmītnē Roberta
Feldmaņa ielā 11.
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4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Jaunatnes futbola centrs “Skonto” cenšas, iespēju robežās, papildināt un atjaunot
treneriem pieejamo inventāru. Skonto hallē ir pieejama pilnvērtīga trenažieru zāle.
Patstāvīgi tiek iepirkta un tālāk pārdota vecākiem treniņu un spēļu forma.
Pateicoties izdevīgajai vienošanai ar apģērbu ražotāju vecāki iegādājas formu krietni zem
tirgus vērtības. Tādejādi treniņu un spēļu formu var atļauties arī maznodrošinātas ģimenes.
Katram trenerim ir iekārtota medicīnas somiņa, kurā atrodams viss
nepieciešamais pirmajai palīdzībai traumu vai saslimšanu gadījumā.
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4.6.2. Personālresursi
Jaunatnes futbola centrā “Skonto” strādā 14 futbola treneri, kuri realizē
profesionālās ievirzes izglītību futbolā, sporta direktors, metodists, dežurante, grāmatvede un
vadītājs.
Visi treneri ir vai izbijuši profesionāli futbolisti vai LSPA absolventi. No tiem divi

ir UEFA PRO licences īpašnieki, trīs – UEFA A, divi – LFF B, četri – pabeiguši LSPA, viena
ir augstākās pedagoģiskas izglītības īpašniece.
Visi treneri patstāvīgi piedalās LFF un UEFA organizētajos kursos, kur
pilnveido futbola izglītību, psiholoģijas un pedagoģijas zināšanas un iemaņas.
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4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolā vadība nepārtraukti strādā pie iestādes pašvērtēšanas, katra
ceturkšņa beigās katrs treneris iesniedz sava darba analīzi, tos analizē sporta direktors,
salīdzina ar izvirzītajiem mērķiem un reālajiem sasniegumiem. Pēc nepieciešamības notiek
treneru sapulce, kur notiek pašvērtēšana, panākumu vai neveiksmju apspriešana un tālākās
attīstības plānošana.
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4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādes vadība patstāvīgi motivē personālu uz lielākiem sasniegumiem un
izaicinājumiem. Treneriem patstāvīgi tiek atgādināts par mērķiem un tiek radīta neliela
konkurence starp tiem. Vadība meklē labākos individuālos risinājums katra trenera
profesionālai attīstībai. Daudzi Latvijā labi pazīstami futbola treneri savu karjeru ir sākuši vai
kādā brīdī ir strādājuši Jaunatnes futbola centrā “Skonto”.
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

JFC “Skonto” aktīvi sadarbojas ar Latvijas Futbola federāciju audzēkņu
profesionālajā attīstībā.
Iestāde aktīvi sadarbojas arī ar daudziem Rīgas futbola organizācijām tādejādi, ka
talantīgākie audzēkņi tiek piesaistīti JFC “Skonto” treniņu procesam.
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5. Citi sasniegumi
JFC “Skonto” audzēkņu un futbolistu sasniegumu netrūkts. Tomēr iestāde var
lepoties arī ar to, ka bieži vien pirmā pārņem pozitīvu pieredzi no Eiropas futbola valstu
klubiem un pirmā ievieš dažādus jauninājumus Latvijā, kā tas ir ar atklātajām futbola stundām
vispārējās izglītības skolās.
6. Turpmākā attīstība
Turpmākajā attīstībā paredzēts:






Sadarbības uzsākšana ar vadošajām pasaules futbola akadēmijām kā
Tottenham H (Anglija), Atalanta BC (Itālija), ADO Den Haag (Holande).
Palielināt spēļu prakses apjomu pret vadošajām Eiropas akadēmijām.
Treneru motivēšana uz tālāko izglītību.
Treniņu vides uzlabošana.
Palielināt komunikāciju ar sabiedrību.

Iestādes
vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.

