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Rīgas Šaha skolas vispārējais raksturojums
Rīgas Šaha skola ir Rīgas pašvaldības un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta padotībā esoša profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāde.
Skola dibināta 1972. gadā, kopš tā laika labākie mūsu audzēkņi kļuvuši
par lielmeistariem un starptautiskajiem meistariem, vairāk kā 20 Pasaules un
Eiropas jauniešu čempionātu medaļu ieguvējiem, vairākkārtējiem Latvijas
čempioniem un Latvijas izlases dalībniekiem.
48 darbības gadu laikā skola vairākkārt pārvietota uz citām telpām. No
2009. – 2016.gadam Rīgas Šaha skola atradās Rīgā, Tallinas ielā 6 (kopējā
kvadratūra 625 kvadrātmetri), bet 2016.gada beigās tā tika pārcelta uz jaunām
telpām Rīgā, Pērnavas ielā 10 (kopējā kvadratūra 595 kvadrātmetri). Jaunajās
telpās ir paredzēta vieta mācību treniņu nodarbībām, sacensībām un
administrācijas darbam.
2019./2020. gadā skolā mācās 595 audzēkņi 17 treneru vadībā, trīs no
viņiem trenera daru apvieno ar administratīvo darbu. Skolā ir izveidota viena
interešu izglītības grupa ar 21 audzēkni.
Skola darbojas 7 dienas nedēļā pa 8 – 10 stundām dienā, izņemot
vasaras mēnešus, kad audzēkņi un treneri dodas uz nometni un izbraukuma
sacensībām, bet saimnieciskie darbinieki veic remonta darbus, sakārto telpas un
inventāru. Paralēli mācību treniņu nodarbībām visās nedēļas nogalēs un
skolēnu brīvdienās notiek bērnu un jauniešu sacensības – klasifikācijas un ātrā
šaha turnīri, „Superšahiste” – sacensības meitenēm un citi. Sadarbībā ar Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīkojam Rīgas jauniešu
meistarsacīkstes un starpskolu sacensības, sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju
– atlases sacensības Pasaules un jauniešu čempionātiem, individuālos un
komandu Latvijas čempionātus bērniem un jauniešiem.
2014.gadā skola tika akreditēta uz maksimālo darba periodu (6 gadi),
par pamatu ņemot vērā iesniegto pašvērtējumu. Arī iepriekš 2008. gadā skola
tika akreditēta maksimālajam darba periodam – 6 gadi, iegūstot augstāko
novērtējumu visos kritērijos.
Rīgas Šaha skolas darbības pamatmērķi
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītības procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu
sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības
veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta
pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.
Iepriekšējo gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti.
Pamatjoma
Izglītojamo

Darbības prioritāte
FIDE klasifikācijas

Sasniegtais
Iepriekšējā akreditācijas periodā
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sasniegumi

normu izpilde –
spēcīgākie skolas
audzēkņi iegūst
starptautiskos šahistu
titulus

Mācību saturs

Profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu
20V un 30 V izstrādāšana
un licencēšana. Skola
akreditācija turpmākajam
darbības periodam.

Mācību saturs

Autorprogrammas

Mācīšana
mācīšanās

un Mērķtiecīga,
finansējumam atbilstoša
sacensību
kalendāra
izstrāde
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skolas
audzēkņi
izcīnījuši
ievērojamu skaitu
augstākās
raudzes šaha titulus. Divi
audzēkņi (Toms Kantāns un
Ņikita
Meškovs)
attiecīgi
2014.gadā un 2017.gadā izcīnīja
starptautiskā
meistara
un
lielmeistara titulus, kas ir
augstākais tituls šahā, ja
neskaita Pasaules čempiona
titulu.
Artūrs
Bernotas
2015.gadā
ieguva
FIDE
meistara titulu, kamēr Dmitrijs
Tokranovs – 2017.gadā. Plānots,
ka abi jaunie šahistu tuvākajā
nākotnē varētu kļūt par vismaz
starptautiskajiem
meistariem,
bet, lai kļūtu par lielmeistariem,
nepieciešams ieguldīt vairāk
darba. Tikmēr starp meitenēm
par sieviešu FIDE meistarēm
kļuva Elizabete Limanovska un
Elīna Otikova, un arī no viņām
tiek sagaidīts izcīnīt vismaz
sieviešu starptautiskā meistara
titulu.
Skolai pārceļoties uz jaunajām
telpām Pērnavas ielā 10,
2017.gadā tika atjaunotas arī
profesionālās ievirzes izglītības
programmas šahā V20 un V30.
Programmas
licencētas
uz
nenoteiktu laiku.
Rīgas Šaha skola turpina
atjaunināt un aktualizēt mācību
grupu autorprogrammas.
Katru gadu tiek aktualizēts
skolas
rīkoto
sacensību
kalendārs, kā arī plānota
piedalīšanās valsts mēroga un
starptautiskās sacensībās.
Paralēli tiek plānoti finansu
resursi no skolas budžeta,
gatavoti
projektu
papildus
finansējuma piesaistei no citiem
avotiem. Aizvadīto gadu laikā

Izglītojamo
sasniegumi

Resursi

Resursi

Rīgas Domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments un
Jaunatnes Sporta fonds ir
piešķīruši ievērojamus līdzekļus
labāko Rīgas jauno šahistu
dalībai nozīmīgos šaha turnīros.
Pasaules un Eiropas Pasaules un Eiropas jauniešu
jauniešu šaha čempionātu šaha čempionātos piedalījās
dalībnieku sagatavošana. 2014. gadā – 12 Rīgas šaha
Sacensībās
iegūto skolas audzēkņi,
rezultātu kontrole.
2015. gadā – 19 Rīgas šaha
skolas audzēkņi,
2016. gadā – 21 Rīgas šaha
skolas audzēknis,
2017. gadā – 25 Rīgas šaha
skolas audzēkņi,
2018. gadā – 83 Rīgas šaha
skolas
audzēkņi
(Eiropas
čempionāts norisinājās Rīgā, kur
piedalījās 71 skolas audzēknis),
2019. gadā – 22 Rīgas šaha
skolas audzēkņi.
Katru gadu sporta treneri
sagatavo
savu
grupu
izvērtējumu, kur uzskaita un
vērtē sacensības sasniegtos
rezultātus atbilstoši 2017. gada
29.augusta MK noteikumiem
Nr. 508 „Kārtība, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas”.
Šaha inventāra
Rīgas Šaha skola katru gadu
atjaunošana.
pakāpeniski atjauno savā rīcībā
esošo šaha inventāru, kas pēc
apjoma
ir
lielākais
un
modernākais
visā
Baltijā.
2020.gada sākumā skolas rīcībā
bija 156 elektroniskie pulksteņi,
212 šaha komplekti un 231 šaha
galdiņi. 2017.gada rudenī Rīgas
Šaha skola no Rīgas Domes
Informācijas tehnoloģiju centra
lietošanā saņēma divus jaunus
stacionāros datorus.
Skolas mājas lapas
Tiek uzturēta Rīgas Šaha skolas
izveide.
mājaslapa, kur regulāri tiek
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atjaunota
informācija
par
pasākumiem, kas notiek skolā.
Skola ir sākusi organizēt
turnīrus audzēkņiem internetā,
izmantojot
www.lichess.org
platformu.
Resursi

Resursi

Mācību saturs

Treneru resertifikācija.

Skolas administrācija plāno un
kontrolē treneru tālākizglītību
un resertifikāciju atbilstoši
2010. 26. 01. MK noteikumiem
Nr. 77 Noteikumi par sporta
speciālistu sertifikācijas kārtību
un
sporta
speciālistiem
noteiktajām prasībām”.
Sadarbības paplašināšana Pēc jaunu treneru piesaistīšanas
ar Rīgas
Rīgas Šaha skolai parādījās
vispārizglītojošajām
iespējas šaha nodarbības vadīt
skolām
vairākās
jaunās
vispārizglītojošās
skolās,
tādējādi paplašinot sadarbību ar
skolām Rīgas mikrorajonos,
nodrošinot bērniem iespējas
nodarboties ar šahu pēc iespējas
tuvāk savai dzīvesvietai. Līdz ar
A.Kažoka
atnākšanu
šaha
nodarbības tika uzsāktas Jāņa
Poruka
vidusskolā
un
Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Tikmēr
vairāki pieredzējuši treneri savas
nodarbības
izvēlējās
vadīt
jaunās skolās: Rīgas klasiskā
ģimnāzija, Rīgas 64.vidusskola
un Rīgas 86.vidusskola.
Elektroniskās datu bāzes Katru gadu Rīgas Šaha skola
Chess Base integrēšana
pasūta Chessbase programmas
mācību saturā
atjaunināto datu bāzi, līdz ar to
visiem skolas audzēkņiem ir
nodrošināta iespēja saņemt
aktuālāko šaha datubāzi pasaulē.
Ņemot vērā augošās prasības,
2017.gada nogalē tika nolemts
iegādāties jaunu Chessbase
programmatūru darbam uz
piešķirtajiem
skolas
stacionārajiem datoriem.
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Iestādes darba Šaha popularizēšana
organizācija,
vadība
un
kvalitātes
nodrošināšana

Atbalsts
izglītojamajiem

Skola regulāri ir piedalījusies
nozīmīgos sporta pasākumos
Latvijā, kuros ir bijusi iespēja
reklamēt šaha spēli, tajā skaitā
sadarbība ar Latvijas TV, radio
un
interneta
medijiem,
organizējot sižetus par šaha
spēles nozīmi bērnu attīstībai.
Finansiāls atbalsts
Gatavojoties
čempionātam,
audzēkņu dalībai Eiropas apzināti visi skolas treneri par
jauniešu čempionātā Rīgā viņu audzēkņu iespējamo dalību
Eiropas jauniešu čempionātā
Rīgā. Ņemot vērā iesniegtos
rezultātus, tika izvērtētas skolas
rīcībā esošās finansiālās iespējas
un lielākajai daļai audzēkņu tika
segta daļa no dalības maksas.
Papildus
tika
panākta
vienošanās ar Latvijas Šaha
federāciju
par
ievērojamu
atlaižu piešķiršanu dalībniekiem
no Latvijas.

Iestādes vide

Skolas jauno telpu
labiekārtošana (remonts)
un apstākļu uzlabošana
mācību procesa veikšanai

Mācību saturs

Izmantojamās mācību
literatūras un resursu
pārskatīšana visām
mācību grupām
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2016.gada decembrī skolai tika
piešķirtas jaunas telpas Pērnavas
ielā 10, kā arī piešķirti
ievērojami līdzekļi jauno telpu
remontam. Līdz ar to 2017.gada
pirmā puse galvenokārt aizritēja
pārmaiņu
periodā,
veicot
nepieciešamos
remontdarbus,
tos
savienojot
ar
aktīvu
treniņprocesu. 2017.gada beigās
skolas galveno telpu remonts
tika
pabeigts,
pagrabstāva
remontu
daļēji
pabeidzot
2018.gadā. Šobrīd RŠS telpas ir
moderni izremontētas, un skolas
personālam un audzēkņiem ir
nodrošināti
teicami
darba
apstākļi.
Skolas
metodiķis
Valdis
Troņenkovs sadarbībā ar skolas
treneriem ir pārskatījis visu
treneru rīcībā esošos materiālus,
nepieciešamības
gadījumā
iesakot modernāku literatūru.

Resursi

Mācīšana
mācīšanās

Skolas absolventu
iesaiste treneru
kontingentā

un Atklāto nodarbību cikla
izveide, regulāra
vieslektoru piesaistīšana

Iestādes darba Skolas akreditācijas
organizācija,
turpmākajam darbības
vadība
un periodam
kvalitātes
nodrošināšana

Vēl vairākiem treneriem tika
nodrošināta iespēja strādāt ar
moderno Chess Base 14
programmatūru.
Ņemot
vērā
augošo
nepieciešamību piesaistīt jaunus
trenerus un pedagogus, skola ir
pieņēmusi darbā 5 skolas
absolventus
–
Valdis
Troņenkovs, Semjons Galkins,
Dana
Matisone,
Larisa
Gordijeviča un Signe Jansone.
Sadarbībā ar biedrību “Šahs
solos”, skola ir piesaistījusi
vadošos
Latvijas
šahistus
vieslekciju organizēšanai skolā.
Kā papildus iniciatīva tiek
organizēti simultānspēles seansi
ar klasisko laika kontroli,
uzaicinātajam
vieslektoram
aizvadot seansu pret labākajiem
skolas audzēkņiem.
Skola ir aktualizējusi esošās
izglītības
programmas,
sagatavojusi pašvērtējumu par
paveikto iepriekšējos 6 gados,
lai varētu akreditēt skolu
turpmākai
V20
un
V30
programmu īstenošanai

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.
Rīgas Šaha skola akreditēta no 2014. gada 20. maija līdz 2020. gada 19.
maijam (uz sešiem gadiem) profesionālās ievirzes izglītības programmās Šahs
20V 813 00 1 (Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes akreditācijas
lapa Nr. AI 10238) un Šahs 30V 813 00 1 (Izglītības un zinātnes ministrijas
izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 10239). Iepriekšējā akreditācija tika
apstiprināta, par pamatu ņemot vērā iesniegto pašvērtējumu. Sakarā ar ārkārtas
stāvokli valstī, akreditācija pagarināta līdz 2020. gada 31. decembrim.
Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
Mācību saturs
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Rīgas Šaha skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas šahā: 20V 813 00 1 (licences Nr. P-15037, izdota 2017.gada
25.janvārī ar īstenošanas ilgumu 8 gadi) u 30V 813 00 1 (licences Nr. P-15038,
izdota 2017.gada 25.janvārī ar īstenošanas ilgumu 4 gadi).
Skolā turpina strādāt viena interešu izglītības grupa.
Programmas vispārīgie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 iepazīt šahu kā pasaulē populāru sporta veidu;
 veicināt audzēkņu harmonisku attīstību un sekmēt vispārcilvēcisko un
nacionālo vērtību apzināšanos;
 informēt jauniešus par atkarības vielu negatīvo ietekmi uz veselību
(narkotiku, alkohola, nikotīna lietošana) un nodrošināt brīvā laika
lietderīgu izmantošanu;
 veicināt vispusīgu fizisko un speciālo sagatavotību, intelekta attīstību,
interešu, spēju un talantu izkopšanu, pašizglītību;
 veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, cilvēka anatomijas un
fizioloģijas pamatiem;
 rosināt audzēkņos motivāciju augstiem sasniegumiem sportā.
Programmas specifiskie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā, dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 rosināt interesi par šahu, sniegt iespēju teorētiski un praktiski apgūt šaha
tehniku, taktiku un stratēģiju, kā arī sacensību noteikumus;
 iepazīt šaha vēsturi;
 radīt motivāciju spēju izkopšanai, lai sasniegtu augstus rezultātus šaha
sacensībās, sekmēt iekļūšanu Latvijas nacionālās izlases sastāvā;
 rosināt patstāvīgu interesi par sportu, veidot izpratni par veselīgu
dzīvesveidu, cilvēka anatomiju un fizioloģiju, sanitārijas nozīmi
personīgajā higiēnā;
 krāt sacensību pieredzi, piedalīties Rīgas Šaha skolas, Latvijas Šaha
savienības, citu Latvijas šaha centru, kā arī citu Rīgas un Latvijas
organizāciju rīkotajās sacensībās;
 atlasīt un nodrošināt jauno talantīgo audzēkņu iesaistīšanu programmā;
 nodrošināt talantīgiem bērniem un jauniešiem sporta meistarības
pilnveidošanas iespējas;
 uzrādot augstvērtīgus rezultātus, pārstāvēt Latviju dažādās starptautiskās
sacensībās;
 veidot savstarpējās attiecības uz savstarpējās cieņas pamatiem;
 motivēt audzēkņus patstāvīgu, uz augstiem morāles principiem balstītu,
lēmumu pieņemšanai.

Mācīšana un mācīšanās
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Mācīšanas kvalitāte
Mācību process skolā notiek saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu
nodarbību grafiku, kurš tiek aktualizēts saskaņā ar treneru iesniegtām
nodarbību grafika izmaiņām. Treneri savu darbu organizē saskaņā ar gada un
mēneša mācību plāniem, kuri ir izstrādāti atbilstoši grupas kvalifikācijai.
Mācību plānos ir iekļauta teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētisko daļu veido
vispārējā teorija: iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas šaha vēsture
Latvijā un pasaulē, šaha noteikumi, šahista dienas režīms, veselīgs
dzīvesveids, klasifikācija pasaulē, reitingu sistēma, aktuāli notikumi skolā,
Latvijā, Eiropā, pasaulē, gatavošanās konkrētām sacensībām, šaha notācija,
šaha sacensību noteikumi u.c. un speciālā teorija: atklātnes, vidusspēle,
galotnes, mācību partiju analīze, lielmeistaru un meistaru partiju analīzes.
Praktisko daļu veido: piedalīšanās sacensībās, treniņu partijas, uzdevumu,
kombināciju, etīžu risināšana, simultānspēles seansi, treniņu turnīri, ātrspēles
turnīri, spēlēto partiju analīze, piedalīšanās valsts un starptautiskās sacensībās
u.c. Atkarībā no audzēkņa sagatavotības pakāpes, treneris audzēknim piedāvā
atbilstošas sarežģītības pakāpes uzdevumus, pēc nepieciešamības izsniedz
mājas uzdevumus, darbojas individuāli, iesaista spēcīgākos grupas audzēkņus
vājāko audzēkņu apmācībā.
Rīgas Šaha skola, sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju, sagatavoja
priekšlikumus 2017. gada 29.augusta MK noteikumiem Nr. 508 „Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1.
Pielikumam ”Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu
grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu
un vecumu” sporta veidā – šahs.
Sporta nometņu laikā liela uzmanība tiek pievērst audzēkņu vispārējai
fiziskai sagatavotībai. Nometnes dalībnieki tiek sadalīti komandās. Tiek
organizētas sporta sacensības, kurās audzēkņi tiek iesaistīti dažādās fiziskās
aktivitātēs ar dažādiem sporta veidu elementiem visas nometnes laikā. Labākās
komandas tiek apbalvotas ar balvām. Skolas organizētās nometnes tiek
reģistrētas Latvijas nometņu reģistrā www.nometnes.gov.lv. Skolas
iepriekšējās telpās Tallinas ielā trenera pavadībā skolas audzēkņiem bija iespēja
izmantot trenažierus un galda tenisu, tomēr jaunajās telpās šādu iespēju
pagaidām nav, jo daļēji nav pabeigts pagrabstāva remonts.
Mācīšanas un mācīšanās procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas,
nodarbībā izvirzītiem uzdevumiem, audzēkņu vecumam un priekšzināšanām
atbilstošas mācību metodes: izskaidrojoši–ilustratīvo, reproduktīvo, problēmu
mācības, pētniecisko, rotaļu, sacensību, atkārtotās piepūles metodi, grupu
diskusijas, darbs ar grāmatu u.c. Ja ir nepieciešamība, skolā notiek individuāls
darbs ar audzēkņiem . Pedagogi nodarbībās izmanto projektorus, datorus,
mācību videofilmas, demonstrācijas dēļus. Izglītojamie prot strādāt individuāli
un grupās, tiek izmantotas mācību un uzdevumu risināšanas grāmatas, viņiem
ir labas sadarbības prasmes. Skola sistemātiski un mērķtiecīgi reģistrē
vērtējumus, sacensību rezultātus, audzēkņu sporta klases. Skola izdod rīkojumu
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par sporta klašu piešķiršanu (no iesācēja līdz II sporta klasei) un apstiprināšanu.
I sporta klasi un augstākas piešķir Latvijas Šaha federācija. Skola apkopo
informāciju par katra izglītojamā sasniegumiem un to dinamiku. Nodarbībās
pedagogi prot veidot dialogu ar izglītojamajiem.
Izglītojamie regulāri apmeklē nodarbības, piedalās sacensībās, notiek
apmeklējuma uzskaite mācību žurnālā. Izglītojamo nodarbību kavējuma
gadījumā tiek informēti vecāki un skaidroti kavēšanas iemesli.
Skola iespēju robežās nodrošina audzēkņu finansiālu atbalstu izbraukuma
sacensībās, nometnēs. Labākajiem skolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja
piedalīties Eiropas, pasaules un Eiropas Savienības jauniešu čempionātos un
daļēji tiek nodrošināta dalība arī citos starptautiskos pasākumos. Skolas labākie
audzēkņi pēdējo 6 gadu laikā ir pārstāvējuši Latvijas pieaugušo izlasi Pasaules
šaha olimpiādēs un Eiropas komandu čempionātā.
Skolā ir izstrādāts sacensību kalendārs kalendārajam gadam un tekošajam
mēnesim. Audzēkņi, vecāki, treneri ar skolas kalendāriem var iepazīties skolā
un skolas mājas lapā. Pēc nepieciešamības kalendāri tiek aktualizēti. Skolā
regulāri tiek organizēti klasifikācijas turnīri iesācējiem, IV, III, II un I sporta
klasēm. Skolas turnīros audzēkņiem nav jāmaksā dalības maksa, līdz ar to
neveidojas situācija, ka skolēniem, kuriem ir sliktāka finansiālā situācija
ģimenē, būtu problēmas izpildīt programmas prasības. Arī citiem šahistiem,
kuri vēlas izpildīt augstāku sporta klasi, nav jāmaksā dalības maksa, līdz ar to
skolas turnīri ir labi apmeklēti, dažkārt dalībnieku skaits sasniedz – 80 cilvēkus,
tas pozitīvi ietekmē skolas audzēkņu sacensību pieredzi.
Skolā pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā, notiek
Pedagoģiskās padomes sēdes un Darbinieku sanāksmes. Pedagoģisko sēžu
laikā tiek vērtēti audzēkņu sasniegumi, nodarbību apmeklējumi, plānots
absolventu vakars, tiek apspriesti dažādi aktuāli šaha dzīves notikumi, treneri
tiek iepazīstināti ar izmaiņām skolas dokumentācijā, apspriestas izmaiņas
normatīvajos aktos, plānoti un organizēti kvalifikācijas celšanas semināri,
kuros aktīvi piedalās un par vērtīgiem ir atzinuši labākie citu Latvijas šaha
centru treneri, treneri dalās pieredzē par nodarbībās izmantotām mācību
metodēm, formām, izmantotajiem mācību materiāliem, sniedz vērtējumu par
izbraukuma sacensībām u.c.
Mācību gada laikā skolas administrācija veic nodarbību pārbaudes, gan
plānotas, gan neplānotas. Skolas administrācija veic novērojumu, izsaka
ieteikumus mācību procesa uzlabošanai. Katra mēneša beigās treneri iesniedz
skolas administrācijai žurnālus pārbaudei. Administrācija vērtē treneru veiktos
ierakstus, seko līdzi grupas audzēkņu nodarbību apmeklējumam, izaugsmei,
pievēršot uzmanību sporta klasēm, sacensību rezultātiem, pēc nepieciešamības
veic individuālas pārrunas ar treneri, audzēkni vai audzēkņa likumiskajiem
pārstāvjiem.
Divas reizes gadā treneri atskaitās par grupu darbu, iesniedzot
administrācijai nepieciešamās grupu korekcijas. Treneri regulāri vērtē grupas
darbu, seko līdzi audzēkņu rezultatīvo kritēriju izpildei.
Skolas audzēkņi tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites un reģistrācijas
grāmatā un VIIS datu bāzē.
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Skolas audzēkņu rezultāti par dalību sacensībās tiek publicēti pasaules
lielākajā šaha sacensību un rezultātu portālā www.chess-results.com, tas ir ērts
veids, kā sekot līdzi audzēkņu sasniegumiem, veikt rezultātu apkopojumu,
analīzi. Skolas sarīkoto sacensību rezultāti tiek ievietoti skolas mājas lapā
www.sahaskola.lv un rezultātu reģistrā skolā.

Mācīšanās kvalitāte
Treneri mērķtiecīgi izstrādā savas autorprogrammas, ievērojot audzēkņu
vecumposmu īpatnības. Seko līdzi, lai tiktu ievērots pēctecības princips – no
vieglākā uz sarežģītāko, treneri plāno, kā attīstīt katra audzēkņa individuālās
spējas, plāno mācīšanas stratēģiju – kā mācīt mācīties un plāno rezultātu un
mērķu atbilstību.
Audzēkņi regulāri tiek informēti par rezultātu kritērijiem un
nosacījumiem, kās jāizpilda, lai grupa sekmīgi tiktu pārcelta nākošajā
apmācības gadā.
Nodarbību telpas ir atbilstoši iekārtotas treniņu un sacensību norisei.
Audzēkņi aktīvi izmanto iespēju izmantot šaha inventāru papildus nodarbību
laikam: ierodoties nodarbību vietā pirms nodarbības sākuma, gatavojoties
sacensībām un sacensību laikā, gaidot nākamo spēles kārtu.
Izglītojamie aktīvi apmeklē nodarbības un iesaistās sacensību sistēmā.
Iesācēju līmenī populāras ir draudzības sacensības, kad divu skolas treneru
audzēkņu komandas sacenšas savā starpā, tādējādi iegūstot sacensību pieredzi
savām pirmajām klasifikācijas sacensībām.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolas administrācija un sporta treneri vērtē izglītojamo sasniegumus un
rezultātu dinamiku atbilstoši 2017. gada 29.augusta MK noteikumiem Nr. 508
„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”. Skolā audzēkņi tiek uzņemti, pārcelti un atskaitīti saskaņā ar
skolas direktora apstiprinātiem Uzņemšanas, Atskaitīšanas un Pārcelšanas
noteikumiem. Par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, pārcelšanu vai atstāšanu
atkārtoti esošajā mācību grupā lemj Pedagoģiskā padome sēdē. Audzēkni, kurš
izpildījis augstākas mācību grupas rezultātu kritērijus, var pārcelt uz atbilstošu
grupu ar direktora rīkojumu. Skolā ir izveidoti un pieejami sacensību nolikumu
un rezultātu reģistri.

Izglītojamo sasniegumi.
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Izglītojamo sasniegumi Latvijas jaunatnes sacensībās.
Rīgas Šaha skola, sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju, līdz
2019.gadam organizēja Latvijas jauniešu čempionātu šahā, gan pusfinālu, gan
finālu 6 vecuma grupās. Sacensībās piedalās visu Latvijas šaha centru:
Liepājas, Kuldīgas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Valkas, Daugavpils, Rīgas
sports skolu, klubu un interešu izglītības iestāžu jaunie šahisti.
Latvijas jauniešu čempionātā, kuras ir svarīgākās valsts sacensības, Rīgas Šaha
skolas audzēkņi, gan zēni, gan meitenes uzrāda labus rezultātus, izcīnot iespēju
pārstāvēt Latvijas jauniešu izlasi Eiropas un Pasaules čempionātos 6 vecuma
grupās zēniem un meitenēm atsevišķi (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18) un
Eiropas Savienības čempionātā apvienotajā grupā (U-8, U-10, U-12, U-14).
Diagrammās apkopots audzēkņu skaits, kuri izcīnījuši pirmās trīs vietas katrā
vecumā grupā, tādējādi iegūstot iespēju izvēlēties prioritārā kārtībā, kādā no
turnīriem piedalīties – Eiropas, Pasaules vai Eiropas Savienības jauniešu
čempionātu.
2014.gada Latvijas jauniešu čempionāts



No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 12 godalgotās vietas, tajā
skaitā trīs 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 citu Rīgas šaha treneru audzēkņiem,
2 Daugavpils, 1 Jūrmala, 1 Kuldīga
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No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 11 godalgotās vietas,
tajā skaitā piecas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 4 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 2 Daugavpils, 1 Jēkabpils

2015.gada Latvijas jauniešu čempionāts



No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 10 godalgotās vietas, tajā
skaitā divas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 4 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 2 Daugavpils, 1 Kuldīga, 1 Jūrmala
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No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 14 godalgotās vietas,
tajā skaitā piecas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 1 Jēkabpils un 1 Rēzekne

2016.gada Latvijas jauniešu čempionāts



No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 11 godalgotās vietas, tajā
skaitā trīs 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 4 citu Rīgas šaha treneru audzēkņiem,
1 Jūrmala, 1 Daugavpils, 1 Liepāja
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No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 13 godalgotās vietas,
tajā skaitā piecas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 2 Daugavpils, 1 Jēkabpils,

2017.gada Latvijas jauniešu čempionāts



No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 12 godalgotās vietas, tajā
skaitā visas 1.vietās (6). Pārējās godalgotās vietas – 3 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 2 Jūrmala, 1 Daugavpils
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No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 14 godalgotās vietas,
tajā skaitā piecas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 1 Daugavpils, 1 Rēzekne

2018.gada Latvijas jauniešu čempionāts
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No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 13 godalgotās vietas, tajā
skaitā trīs 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 3 citu Rīgas šaha treneru audzēkņiem,
1 Jūrmala, 1 Daugavpils



No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 12 godalgotās vietas,
tajā skaitā trīs 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 3 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 1 Rēzekne, 1 Daugavpils, 1 Kuldīga.

2019.gada Latvijas jauniešu čempionāts



No 18 godalgotajām vietām starp zēniem RŠS audzēkņiem 15 godalgotās vietas, tajā
skaitā četras 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 citu Rīgas šaha treneru
audzēkņiem, 1 Jūrmala
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No 18 godalgotajām vietām starp meitenēm RŠS audzēknēm 12 godalgotās vietas,
tajā skaitā divas 1.vietas. Pārējās godalgotās vietas – 2 Rīga, 2 Rēzekne, 2 Daugavpils.

2019. gada janvārī skolā strādāja 17 šaha treneri. Lai noskaidrotu ,kuri
Rīgas Šaha skolas treneri ir tie , kuru audzēkņi pēdējo trīs gadu laikā ieņēmuši
skaitliski vairāk godalgotās vietas Latvijas jauniešu čempionātos šahā, veicām
nelielu datu apkopojumu par pēdējiem trīs gadiem un tos attēlojām
diagrammās.
Analizējot datus jāņem vērā, ka treneri strādā ar atšķirīgu darba slodzi,
stāžu, dažāda vecuma audzēkņiem (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18).
Diagrammās apkopoti visu vecuma grupu audzēkņu, gan zēnu, gan meiteņu
rezultāti Latvijas jauniešu čempionātos, norādot godalgoto audzēkņu skaitu.
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2017. gadā veiksmīgākie bija treneri: Diāna Matisone ar sešiem godalgoto vietu
ieguvējiem Latvijas jauniešu čempionātā šahā, Tatjana Voronova un Aivars Stašāns – katrs ar
5 audzēkņiem.

2018. gadā veiksmīgākie treneres Diānas Matisones 5 audzēkņi, Aivaram Stašānam un
Verneram Putkam, katram 4 godalgoto vietu ieguvēji. Leonīdam Borisovam, Tatjanai
Voronovai, Jānim Valeinim – katram divi audzēkņi.
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2019. gadā trenere Tatjana Voronova ar 6 audzēkņiem nosacīti apsteidza treneri Diānu
Matisoni, kuras audzēkņiem šajā gadā piecas godalgotas vietas. Aivaram Stašānam 4 vietas,
Leonīdam Borisovam – trīs.

Izglītojamo sasniegumi starptautiskās un valsts pieaugušo līmeņa
sacensībās.
2014.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Toms Kantāns
Ņikita Meškovs
Toms Kantāns

Katrīna Šķiņķe

Artūrs Bernotas

Sacensības
Starptautiskie turnīri
Vaujany International Chess Festival
(Francija) – 1.vieta (61 dalībnieks)
Termo-Eko kausa izcīņa (Rīga) – 1.vieta (45
dalībnieki)
41.Pasaules šaha olimpiāde (Tromso,
Norvēģija) – 35.vieta komandu vērtējumā
(173 komandas)
41.Pasaules šaha olimpiāde sievietēm
(Tromso, Norvēģija) – 39.vieta komandu
vērtējumā (135 komandas)
RTU Open 2014, B turnīrs (Rīga) – 1.vieta
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(53 dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
1.Klondaikas čempionāts (Rīga) – 1.vieta (10
dalībnieki)
Elizabete Limanovska
Eiropas čempionāts U-14 meitenēm ātrspēlē
(Tallina, Igaunija) – 3.vieta (34 dalībnieces)
Valsts mēroga turnīri
Katrīna Šķiņķe
2014.gada Latvijas sieviešu čempionāta fināls
(Rīga) – 1.vieta (12 dalībnieces)
Toms Kantāns
2014.gada Latvijas vīriešu čempionāta fināls
– 3.vieta (30 dalībnieki)
Ņikita Meškovs
2014.gada Latvijas komandu čempionāts –
1.vieta Termo-Eko komandas sastāvā (10
komandas)
Toms Kantāns, Katrīna Šķiņķe 2014.gada Latvijas komandu čempionāts –
2.vieta RTU komandas sastāvā (10
komandas)
Ņikita Meškovs
2014.gada Latvijas klubu kausa izcīņa –
1.vieta Termo-Eko komandas sastāvā (12
komandas)

2015.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sacensības
Starptautiskie turnīri
Ņikita Meškovs
Vladas Mikenas starptautiskais
piemiņas turnīrs (Viļņa, Lietuva) –
2.vieta (20 dalībnieki)
Toms Kantāns
2015.gada Eiropas komandu
čempionāts (Reikjavīka, Islande) –
18.vieta komandu vērtējumā, 36
komandas
Katrīna Šķiņķe
2015.gada Eiropas komandu
čempionāts sievietēm (Reikjavīka,
Islande) – 18.vieta komandu
vērtējumā, 30 komandas
Toms Kantāns
XXXI Aberto Internacional Albarino
Fide (Spānija) – 1.vieta (94 dalībnieki)
Toms Kantāns
Festival RGCC XV Open Activo Villa
de Gijon (Spānija) – 2.vieta (71
dalībnieks)
Toms Kantāns
II Torneo Internacional Campus
Ourense (Spānija) – 2.vieta (78
dalībnieki)
Toms Kantāns
III Internacional Ciudad de
Pontevedra (Spānija) – 3.vieta (127
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dalībnieki)
Toms Kantāns
VII Abierto Internacional Carlos I
Silgar (Spānija) – 3.vieta (132
dalībnieki)
Toms Kantāns
VII Trofeo Distribunosa Categoria
Absoluta (Spānija) – 3.vieta (98
dalībnieki)
Artūrs Bernotas
Termo-Eko kausa izcīņa 2015 (Rīga)
– 1.vieta (74 dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
2015.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-16 zēniem (Horvātija) –
15.vieta (67 dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
Vladimira Petrova memoriāls, B
turnīrs (Jūrmala) – 1.vieta (52
dalībnieki)
Valsts mēroga turnīri
Toms Kantāns
2015.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 2.vieta (29 dalībnieki)
Ņikita Meškovs
2015.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 3.vieta (29 dalībnieki)
Toms Kantāns, Katrīna Šķiņķe
2015.gada Latvijas komandu
čempionāts – 1.vieta RTU komandas
sastāvā (10 komandas)
Ņikita Meškovs
2015.gada Latvijas komandu
čempionāts – 2.vieta Termo-Eko
komandas sastāvā (10 komandas)
Ņikita Meškovs
2015.gada Latvijas čempionāts ātrajā
šahā – 2.vieta (34 dalībnieki)

2016.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sacensības
Starptautiskie turnīri
Ņikita Meškovs
42.Pasaules šaha olimpiāde (Baku,
Azerbaidžāna) – 17.vieta komandu
vērtējumā (171 komanda)
Ņikita Meškovs
Ilmāra Rauda starptautiskais piemiņas
turnīrs (Vīlande, Igaunija) – 3.vieta
(56 dalībnieki)
Klāvs Stabulnieks, Arsens Bataševs,
Pasaules U-16 šaha olimpiāde
Fjodors Poļakovs, Elizabete
(Slovākija) – 26.vieta (54 komandas)
Limanovska, Simons Sinauridze
Valsts mēroga turnīri
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Ņikita Meškovs

Ņikita Meškovs
Artūrs Bernotas

Ņikita Meškovs

Toms Kantāns, Katrīna Šķiņķe

Ņikita Meškovs

Artūrs Bernotas

Artūrs Bernotas
Artūrs Bernotas
Katrīna Šķiņķe

Dmitrijs Tokranovs

5.Siguldas novada atklātais
čempionāts (Sigulda) – 1.vieta (137
dalībnieki)
2016.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 2.vieta (29 dalībnieki)
2016.gada Latvijas ātrā šaha
čempionāts (Limbaži) – 3.vieta (52
dalībnieki)
2016.gada Latvijas komandu
čempionāts – 1.vieta Termo-Eko
komandas sastāvā (7 komandas)
2016.gada Latvijas komandu
čempionāts – 2.vieta RTU komandas
sastāvā (7 komandas)
2016.gada Latvijas klubu kausa izcīņa
– 1.vieta Termo-Eko komandas
sastāvā (18 komandas)
2016.gada Saulkrastu ātrā šaha
čempionāts (Saulkrasti) – 1.vieta (51
dalībnieks)
Aivara Gipšļa piemiņas turnīrs (Rīga)
– 1.vieta (31 dalībnieks)
2016.gada Rīgas čempionāts vīriešiem
– 1.vieta (48 dalībnieki)
2016.gada Latvijas olimpiāde
sievietēm (Valmiera) – 2.vieta (14
dalībnieces)
Vladimira Petrova memoriāls, B
turnīrs (Jūrmala) – 1.vieta (58
dalībnieki)

2017.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sacensības
Starptautiskie turnīri
Ņikita Meškovs
1.Starptautiskais Sillpark open turnīrs
(Insbruka, Austrija) – 1.vieta (55
dalībnieki)
Toms Kantāns
Baltijas zonālais turnīrs (Viļņa,
Lietuva) – 1.vieta (24 dalībnieki, 10
lielmeistari)
Ņikita Meškovs
Baltijas zonālais turnīrs (Liepāja,
Latvija) – 2.vieta (24 dalībnieki, 9
lielmeistari)
Toms Kantāns
Baltijas zonālais turnīrs (Liepāja,
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Ņikita Meškovs

Miķelis Vingris

Miķelis Vingris

Arsens Bataševs

Miķelis Vingris

Dmitrijs Tokranovs

Elizabete Limanovska

Dmitrijs Tokranovs
Dmitrijs Tokranovs

Latvija) – 3.vieta (24 dalībnieki, 9
lielmeistari)
Starptautiskais šaha festivāls Liepājas
Rokāde 2017 (Liepāja), open turnīrs –
3.vieta (130 dalībnieki)
2017.gada Pasaules jauniešu
čempionāts ātrajā šahā U-8 zēniem
(Minska, Baltkrievija) – 3.vieta (181
dalībnieks)
2017.gada Pasaules jauniešu
čempionāts ātrspēlē U-8 zēniem
(Minska, Baltkrievija) – 9.vieta (140
dalībnieki)
2017.gada Pasaules jauniešu
čempionāts U-16 (Montevideo,
Urugvaja) – 20.vieta (72 dalībnieki)
2017.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-8 zēniem (Rumānija) –
16.vieta (107 dalībnieki)
2017.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-18 zēniem (Rumānija) –
17.vieta (86 dalībnieki)
2017.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-18 meitenēm
(Rumānija) – 20.vieta (48 dalībnieces)
Orsha Open 2017 (Orša, Baltkrievija)
– 3.vieta (49 dalībnieki)
September Lviv Tradition (IM-group
B) (Ļvova, Ukraina) – 1.vieta (10
dalībnieki)

Valsts mēroga turnīri
Artūrs Bernotas
2017.gada Latvijas čempionāts
ātrspēlē (Mežezers) – 1.vieta (38
dalībnieki)
Ņikita Meškovs, Toms Kantāns,
2017.gada Latvijas komandu
Artūrs Bernotas, Dmitrijs Tokranovs, čempionāts – 2.vieta Rīgas Šaha
Elizabete Limanovska
skolas sastāvā (15 komandas)
Artūrs Bernotas
2017.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 1.vieta (34 dalībnieki)
Toms Kantāns
2017.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 2.vieta (34 dalībnieki)
Ņikita Meškovs
6.Siguldas novada atklātais
čempionāts (Sigulda) – 2.vieta (102
dalībnieki)
Ņikita Meškovs, Toms Kantāns
2017.gada Latvijas klubu kausa izcīņa
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Elizabete Limanovska

– 1.vieta Rīgas Šaha skolas komandas
sastāvā (17 komandas)
2017.gada Latvijas vīriešu čempionāta
ceturtdaļfināls (Rīga) – 3.vieta (36
dalībnieki)

2018.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sacensības
Starptautiskie turnīri
Ņikita Meškovs
Baltijas zonālais turnīrs (Palanga,
Lietuva) – 1.vieta (24 dalībnieki, 12
lielmeistari)
Toms Kantāns
1. Internationales Schilcherlandopen
(Austrija) – 1.vieta (130 dalībnieki)
Toms Kantāns
9.Pfalz International Open (Vācija) –
1.vieta (223 dalībnieki)
Ņikita Meškovs, Toms Kantāns,
43.Pasaules šaha olimpiāde (Batumi,
Artūrs Bernotas
Gruzija) – 45.vieta (185 komandas)
Elizabete Limanovska
43.Pasaules šaha olimpiāde sievietēm
(Batumi, Gruzija) – 36.vieta (151
komanda)
Toms Kantāns
Stockholm Chess Challenge 2018
(Stokholma, Zviedrija) – 1.vieta (20
dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
RTU Open 2018, B turnīrs (Rīga) –
1.vieta (96 dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
Termo-Eko kausa izcīņa 2018 (Rīga)
– 3.vieta (44 dalībnieki)
Marija Kuzņecova
2018.gada Pasaules jauniešu
čempionāts U-8 meitenēm (Santiago
de Compostela, Spānija) – 7.vieta (82
dalībnieces)
Marija Kuzņecova
2018.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-8 meitenēm (Rīga) –
14.vieta (50 dalībnieces)
Elizabete Limanovska
2018.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-18 meitenēm (Rīga) –
18.vieta (66 dalībnieces)
Ramona Golsta
2018.gada Eiropas jauniešu
čempionāts U-16 meitenēm (Rīga) –
19.vieta (65 dalībnieces)
Marija Kuzņecova
2018.gada Pasaules čempionāts U-8
ātrajā šahā meitenēm (Minska,
Baltkrievija) – 11.vieta (79
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Rihards Bekasovs, Maksims
Golubovskis, Madara Golsta, Ramona
Golsta

Ņikita Meškovs
Elizabete Limanovska
Margarita Parhomenko
Ņikita Meškovs

Toms Kantāns

Dmitrijs Tokranovs

dalībnieces)
Pasaules U-16 olimpiāde (Turcija) –
33.vieta (46 komandas)

Valsts mēroga turnīri
2018.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls – 1.vieta (34 dalībnieki)
2018.gada Latvijas sieviešu
čempionāts – 1.vieta (24 dalībnieces)
2018.gada Latvijas sieviešu
čempionāts – 2.vieta (24 dalībnieces)
2018.gada Latvijas komandu
čempionāts – 1.vieta Termo-Eko
komandas sastāvā (12 komandas)
2018.gada Latvijas komandu
čempionāts – 2.vieta RTU komandas
sastāvā (12 komandas)
8.Jāņa Klovāna piemiņas kauss (Rīga)
– 3.vieta (58 dalībnieki)

2019.gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sacensības
Starptautiskie turnīri
Elizabete Limanovska, Madara Golsta 2019.gada Eiropas komandu
čempionāts sievietēm (Batumi,
Gruzija) – 23.vieta (32 komandas)
Dmitrijs Tokranovs
British Bangla April Open
(Lielbritānija) – 1.vieta (18 dalībnieki)
Dmitrijs Tokranovs
Golders Green Rapidplay (Londona,
Lielbritānija) – 1.vieta (23 dalībnieki)
Marija Kuzņecova
2019.gada Pasaules jauniešu
čempionāts ātrajā šahā U-10 meitenēm
(Minska, Baltkrievija) – 17.vieta (93
dalībnieces)
Maksims Golubovskis
2019.gada Eiropas čempionāts ātrajā
šahā U-16 zēniem (Tallina, Igaunija) –
3.vieta (37 dalībnieki)
Artjoms Tolmačovs, Romāns
2019.gada Eiropas komandu
Tolmačovs, Vadims Aleidzāns,
čempionāts ātrajā šahā U-10 zēniem
Aleksandrs Karaševičs
(Tallina, Igaunija) – 5.vieta (44
komandas)
Miķelis Vingris
2019.gada Eiropas čempionāts
ātrspēlē U-10 zēniem (Tallina,
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Miķelis Vingris

Miķelis Vingris

Igaunija) – 17.vieta (196 dalībnieki)
2019.gada Eiropas čempionāts ātrajā
šahā U-10 zēniem (Tallina, Igaunija) –
19.vieta (121 dalībnieks)
The Baltic Way, C tournament (Viļņa,
Lietuva) – 1.vieta (102 dalībnieki)
Baltijas jūras reģiona šaha zvaigznes
(Narva, Igaunija) – 2.vieta starp
komandām (5 komandas)

Ramona Golsta, Kirills Bogdanovičs,
Pāvels Sokolovskis, Melānija Luīze
Jansone, Artjoms Tolmačevs, Marija
Kuzņecova
Valsts mēroga turnīri
Simons Sinauridze, Fjodors Poļakovs, 2019.gada Latvijas klubu kausa izcīņa
Pjotrs Koļasa, Madara Golsta
– 3.vieta Rīgas Šaha skolas komandas
sastāvā (13 komandas)
Artis Alainis
2019.gada Rīgas čempionāts vīriešiem
– 1.vieta (55 dalībnieki)
Artūrs Bernotas
2019.gada Latvijas vīriešu čempionāta
fināls (Rīga) – 4.vieta (34 dalībnieki)
Atbalsts izglītojamiem
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Visi skolas pedagoģiskie darbinieki savas izglītības ietvaros ir apguvuši
psiholoģijas pamatus, tādēļ vienkāršākajās situācijās pedagogi paši spēj sniegt
audzēkņiem psiholoģisko atbalstu, īpaši tas ir nepieciešams sacensību laikā, ja
ir zaudēta kāda no partijām. Sarežģītākos gadījumos pedagogi konsultējas ar
skolas administrāciju, tiek meklēts risinājums, informēti vecāki, lai gan tādas
situācijas sastopamas ļoti reti.
Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas un noteikumi, kuras
saimniecības pārzinis ir izsniedzis visiem skolas treneriem. Treneri divas reizes
gadā audzēkņus iepazīstina ar noteikumiem un instrukcijām, audzēkņi ar
parakstu mācību žurnālā apstiprina iepazīšanos ar tiem. Pirms izbraukuma
sacensībām un nometnēm audzēkņi tiek instruēti par drošību un kārtību
brauciena un sacensību laikā apliecinot iepazīšanos ar parakstu.
Tā kā šahs nav traumatisks sporta veids, tad medicīniskā aprūpe vairāk
virzīta uz profilaksi. Medicīnas māsa uzrauga un apkopo nepieciešamo izziņu
iesniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumiem
“Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība”. Vasaras diennakts nometnes laikā, bērniem
nokļūstot neierastos brīvas dabas apstākļos, gadās sīkas traumas vai veselības
traucējumi, kas jāpalīdz novērst. Katram trenerim ir izsniegta pirmās palīdzības
sniegšanas aptieciņa.

28

Iestādē ir dežurante, kas uzrauga personu ierašanos un uzturēšanos
iestādē. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izsaukt apsardzes firmas
darbiniekus. Savos patrulēšanas maršrutos skolas apkārtni ietvērusi un savu
palīdzību piedāvā pašvaldības policija.
Iestādē ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija Evakuācijas plāni, norādes.
Skolā tiek organizētas darbinieku mācības ugunsdrošībā un darba
drošībā. 2018. gadā notika lekcija par ugunsdrošības pasākumiem, lekciju lasīja
SIA FN Serviss darba aizsardzības un ugunsdrošības sertificēta speciāliste.
Lekcijas laikā tika organizētas praktiskās nodarbības, kur katram darbiniekam
bija jānodzēš uguns ar ugunsdzēšamo aparātu. Seminārā piedalījās 25 skolas
darbinieki.
2019. gadā skolas darbiniekus instruēja ugunsdrošībā mācību centra ”Drošība”
ugunsdrošības speciālists. Notika arī praktiskās nodarbības: Evakuācijas
mācības bez telpu piedūmošanas - atbilstoši instrukcijas sadaļai ”Rīcība
ugunsgrēka gadījumā”.

Atbalsts personības veidošanā
Skola veicina audzēkņu personības izaugsmi tiešā mācību procesa
ietvaros un atbalstot viņu dalību sacensībās, nometnēs un citos pasākumos.
Tieši nometnes un ārzemju braucieni daudziem bērniem ir pirmā reize, kad viņi
nedēļu vai ilgāku laiku pavada bez vecākiem, tādējādi attīstot patstāvību un
komunikāciju prasmes saskarsmē ar vienaudžiem.
Labākajiem skolas audzēkņiem tiek apmaksāta dalība starptautiskās
sacensībās, daļēji tiek segti nometnes izdevumi.

Atbalsts karjeras izglītībā
Treneri, izvērtējot audzēkņa spējas, talantus un paša audzēkņa intereses
iespēju robežās atbalsta audzēkņu karjeras izvēli.
Treneri vecāko grupu audzēkņus informē par iespēju apgūt trenera
profesiju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Vairāki pēdējo gadu skolas
absolventi ir apguvuši vai arī sākuši apgūt trenera profesiju, uzsākot strādāt
skolā par šaha treneriem: Semjons Galkins, Dana Matisone, Larisa Gordijeviča
un Signe Jansone.

Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Mācību darbs Skolā tiek diferencēts atbilstoši audzēkņu dotībām un
darbaspējām. Treneri rūpīgi pārdomā stundas uzdevumus, lai visi audzēkņi
izpildītu mācību programmas prasības. Talantīgākie audzēkņi saņem
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sarežģītākus uzdevumus, kas dažkārt pārsniedz programmas prasības. Treneri
iespēju robežās cenšas nodrošināt individuālu pieeju, ņemot vērā audzēkņu
atšķirīgās izziņas procesa individuālās īpatnības. Cenšas respektētu visu
audzēkņu vajadzības. Lai nekavētu audzēkņu attīstību, talantīgie audzēkņi ar
direktora rīkojumu tiek iekļauti augstākā apmācības grupā.

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skolā ir mācījušies audzēkņi ar speciālām vajadzībām, fiziskās attīstības
traucējumiem (stājas novirzes, ortopēdiskas slimības). Šobrīd skolā šādu
audzēkņu nav, bet skola spēj nodrošināt mācības audzēkņiem ar speciālām
vajadzībām. Skolā ir gan piemērotas labierīcības gan pie ieejas durvīm ir
pacēlājs.
Treneri ir informēti par audzēkņu medicīniskajām diagnozēm un pievērš
audzēkņu vajadzībām pastiprinātu uzmanību. Skola arī turpmāk piedāvās
iespēju apgūt šahu bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skolai ir regulāra sadarbība ar audzēkņa vecākiem, aizbildņiem. Mācību
gada sākumā un pirms sporta nometnēm treneri sanāksmēs informē audzēkņu
vecākus par programmas prasībām, informē par sacensībām, audzēkņu
sasniegumiem un citiem aktuāliem notikumiem. Mācību gada laikā jaunāko
informāciju audzēkņu vecāki saņem klātienē, atvedot bērnu uz nodarbībām.
Saziņa ar vecāko grupu audzēkņu vecākiem pārsvarā notiek telefoniski vai pa
e-pastu, jo gan audzēkņiem, gan viņu vecākiem jau ir izveidojies priekšstats par
programmas izpildes prasībām un padziļināts skaidrojošais darbs vairs nav
nepieciešams. Audzēkņu vecāki aktīvi atbalsta bērnus sacensību laikā. Ir
bijušas sacensības, kad atbalstītāju skaits ir līdzvērtīgs dalībnieku skaitam.
Skolas administrācija regulāri izvērtē audzēkņu, audzēkņu vecāku, treneru un
skolas padomes ierosinājumus skolas darbības uzlabošanā.

Iestādes vide
Mikroklimats
Skolas administrācijas, pedagogu un saimniecisko darbinieku kolektīvā
ir pārstāvētas dažādas paaudzes Attiecībās valda savstarpēja cieņa, vecākie
kolēģi labprāt dalās savā pieredzē un zināšanās ar jaunākajiem. Treneriem ir
iespējas apmeklēt kolēģu atklātās stundas, piedalīties skolas organizētos šaha
treneru semināros.
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Savstarpēja cieņa un labvēlība vērojama arī skolas darbinieku un
audzēkņu attiecībās.
Skolas sacensību kalendārā tiek iekļauti pasākumi ievērojamu šahistu
piemiņai, dalībniekus iepazīstinot ar viņu sasniegumiem.
Informācija par pasākumiem tiek atspoguļota skolas interneta vietnē.
Iestādes tēla popularizācijai ir izstrādāts skolas logo, sacensību
uzvarētāju apbalvošanai bieži izmantojam suvenīrus ar skolas logo.

Fiziskā vide
Rīgas Šaha skola atrodas Rīgas vēsturiskā centra tuvumā, 1952.gadā
celtas piecstāvu mājas pirmajā stāvā (kopā 595,3 kv. m.). Pēc skolas
pārcelšanas 2016.gada decembrī no Tallinas ielas 6 uz bijušām bērnu dārza
telpām Pērnavas ielā 10, Rīgas domes Īpašuma departaments 2017.gada
sākumā noorganizēja atjaunošanas darbus, bet 2018.gadā tika veikts daļējs
pagrabstāva remonts. Labvēlīgas finansiālas situācijas gadījumā pagrabstāva
remontdarbus varētu pabeigt 2021.gadā.
Iestādes resursi
Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta skolai ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas.
Lai nodrošinātu iespējas nodarboties lielākam audzēkņu skaitam, turklāt viņu
dzīvesvietas tuvumā, papildus noslēdzam bezatlīdzības līgumus ar Rīgas
vispārizglītojošajām skolām par iespēju izmantot telpas mācību treniņu
nodarbībām, sacensībām vai nometnēm.
Skolas rīcībā ir nepieciešamais šaha inventārs, ik gadu tas tiek
plānveidīgai papildināts un atjaunots.
Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā
un drošs lietošanai. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu
apkope un remonts.
Treniņu aprīkojums un inventārs pilnībā atbilst sporta veidu sacensību
organizēšanas noteikumiem un starptautiskiem standartiem: digitālie šaha
pulksteņi, Staunton šaha komplekti, modernākie šaha programmu analītiskie
dzinēji Stockfish un Komodo, interneta resursi un šaha programma ChessBase
14 ar 2020.gada atjauninājumiem.

Personālresursi.
Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. Administrācija plāno un kontrolē viņu tālākizglītības procesu,
kā arī piešķir finansējumu mācību apmaksai no skolas budžeta.
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Skolā šobrīd strādā 19 pedagogi, tajā skaitā 16 sporta treneri. Augstākā
pedagoģiskā izglītība ir 14 pedagogiem, tajā skaitā 2 no viņiem ir maģistra
grāds. 3 pedagogiem ir cita augstākā izglītība, savukārt vēl 2 šobrīd apgūst
augstāko pedagoģisko izglītību sportā.
10 sporta treneri ir ieguvuši B kategorijas trenera sertifikātu, savukārt 7 - C
kategorijas trenera sertifikātu.
8 skolas pedagogi ieguvuši FIDE (Starptautiskās Šaha federācijas
trenera vai instruktora kvalifikāciju – 5 FIDE treneri un 3 FIDE instruktori).
Mūsu treneru vidū ir 1 starptautiskais lielmeistars, viena starptautiskā un
viena FIDE meistare, 2 nacionālie meistari.
Skolā strādā atbalsta personāls – sertificēta medicīnas māsa.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
Skolā ir izstrādāts darba plāns kārtējam gadam un darbības pārskats par
iepriekšējo mācību gadu. Skolas darba plānā paredzētas pedagoģiskās padomes
sēdes un treneru darba kontrole. Regulāri notiek administrācijas, treneru un
darbinieku sapulces. Treneri un darbinieki tiek iesaistīti skolas darba vērtēšanā.
Treneri aizpilda pašvērtējumus, vērtējot sevi dažādās jomās: Sporta veidu
mācību programmu izstrāde, papildināšana; Nodarbību žurnālu regulāra
aizpildīšana, iesniegšanas termiņa ievērošana; Audzēkņu un nodarbību sarakstu
savlaicīga iesniegšana, koriģēšana, audzēkņu kustības savlaicīga
dokumentēšana; Audzēkņu personas lietas; Sacensību nolikumu, sacensību,
komandējumu iesniegumu savlaicīga iesniegšana; Atskaites regulāra
iesniegšana par sacensību rezultātiem pēc sacensībām, komandējumiem;
Audzēkņu medicīniskā kontrole, izziņu iesniegšana; Audzēkņu nodarbību
apmeklējuma nodrošināšana; Grupu kontingenta stabilitāte, piepildījums;
Mācību treniņu nometņu organizēšana; Sadarbība ar audzēkņu vecākiem;
Papildu finansējuma piesaistīšana; Tālākizglītība; Skolas sanāksmju
apmeklējums;
Sadarbība ar skolas administrāciju; Audzēkņu sasniegumi sacensībās,
Līdzdalība skolas sacensību, pasākumu organizēšanā; Skolas mājas lapas
veidošana, sadarbība ar medijiem; Trenera ieguldījums skolas darbības
uzlabošanā.
Skolā bija sagatavots attīstības plāns četru gadu periodam 2014. – 2017.
gadam. Tagad ir izvērtēts paveiktais, skolas darba stiprās puses un
nepieciešamie uzlabojumi, un sagatavots attīstības plāns turpmākajam
periodam 2018. – 2021. gadam.
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.
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Skolā izstrādāta obligātā un nepieciešamā dokumentācija atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Skolas lietu nomenklatūra tiek aktualizēta katru gadu un
reizi trīs gados apstiprināta Valsts arhīvā.
Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar amatu aprakstiem, kuros noteikti
viņu pienākumi, tiesības un atbildības jomas.
Skolas direktore vada, plāno un organizē skolas darbu. Administrācijai ir
noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki.
Skolā glabājas darbinieku personas lietas, izglītības un tālākizglītības
dokumentu kopijas.
Ar skolas absolventiem tiek veiktas pārrunas par iespējām iegūt
atbilstošu izglītību un pievienoties skolas treneru kolektīvam.
Pedagoģiskās padomes sēdes tiek protokolētas, notiek pieņemto lēmumu
kontrole.
Lēmumu pieņemšanā skolas vadība uzklausa un ievēro skolas padomes
rekomendācijas.

Skolas sadarbība ar citām institūcijām.
Skola regulāri sadarbojas ar pašvaldības struktūrām – Rīgas domes
izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas domi. Katru gadu
gatavojam un iesniedzam projektus, lai iegūtu papildus finansējumu dalībai
Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātos un citos nozīmīgos starptautiskos
pasākumos, kā arī diennakts un dienas nometņu sarīkošanai skolas audzēkņiem.
Cieša sadarbība izveidojusies ar Latvijas Sporta izglītības iestāžu
direktoru padomi un Latvijas Šaha federāciju. Skolas direktore L. Ungure
ievēlēta LSIIDP valdē. Daudzus gadus darbojās arī LŠF valdē. Kopīgi ar
LSIIDP risinām sporta skolu administrācijas informēšanas un izglītošanas
jautājumus, ar LŠF – šaha sporta attīstības problēmas, it īpaši bērnu un jauniešu
vidū.
Bieži tiekamies ar citu sporta skolu šaha nodaļu pārstāvjiem gan mūsu
vai viņu organizētās sacensībās, gan treneru pieredzes apmaiņas semināros.
Esam atvērti arī neparastākām iniciatīvām vai pasākumiem šaha
popularizācijai – esam piedalījušies Rīgas sporta naktī, TVNET organizētajā
raidījumu sērijā “Šahs un mats. Slavenības pret Miķeli Vingri”, mudinājuši
vecāko grupu audzēkņus ar brīvprātīgo darbu piedalīties FIDE Grand Prix
Rīgas posma organizēšanā, kā arī iespēju robežās piedalāmies dažādās
sabiedrisko mediju organizētās intervijās un raidījumos par šahu (LTV
raidījums bērniem “Kas te? Es te!”, RenTV raidījums “Jautā – Jums” u.c.)

Citi sasniegumi.
Talantīgākie mūsu audzēkņi ir motivēti augstiem sportiskiem
sasniegumiem un starptautisko titulu iegūšanai. Aizvadīto gadu laikā skolu ir
absolvējuši lielmeistari Toms Kantāns un Ņikita Meškovs, kā arī starptautiskā

33

meistare Katrīna Šķiņķe, kuri ir Latvijas šaha izlases kodols. Tādēļ svarīga ir
mūsu treneru kvalifikācija, lai varētu sniegt audzēkņiem nepieciešamo atbalstu.
Starp mūsu treneriem ir Latvijas izlases pašreizējie vai agrākie dalībnieki,
starptautiskais lielmeistars Arturs Neikšāns, starptautiskā meistare Tatjana
Voronova, FIDE meistare Līga Ungure, meistare Vija Rožlapa. Līdz
lielmeistara līmenim savus audzēkņus spēj sagatavot arī meistars Aivars
Stašāns.

Turpmākā attīstība.
1. Iesaistīt skolas absolventus treneru kontingentā.
2. Nodrošināt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules un Eiropas jauniešu
čempionātos.
3. Inventāra un datortehnikas atjaunināšana.
4. Rīgas šaha izlases dalībnieku gatavošana starptautisko normatīvu
izpildei.
5. Piedalīties šaha popularizācijā
6. Mērķtiecīgi plānot piedalīšanos sacensībās, lai izpildītu prasības
grupu pārcelšanai.
7. Paplašināt sadarbību ar vispārizglītojošajām skolām Rīgas
mikrorajonos, lai nodrošinātu bērniem iespēju nodarboties tuvu
dzīves vietai.
8. Elektroniskās datu bāzes „Chess Base” atjaunināšana, datu
integrēšana mācību procesā.
9. Apgūt un praktizēt attālināto apmācību, kuru var izmantot, ja valstī ir
ārkārtas situācija.
10. Organizēt skolas turnīrus arī internetā.

Direktore

Līga Ungure _________________

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Direktora p.i.
Ivars Balamovskis
2020. gada ____. ___________________
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