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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
Ogres Basketbola skola (turpmāk-Skola) ir Ogres novada Domes dibināta
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras darbības tiesiskais pamats ir
skolas Nolikums. Skolas juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 32, Ogrē, Ogres
novads, LV-5001.
Skola darbību uzsāka 1983.gada 1.aprīlī kā VĻKJS 50.gadadienas Ogres
trikotāžas kombināta bērnu-jaunatnes sporta skola ar basketbola, futbola, distanču
slēpošanas nodaļām. Skola ir mainījusies līdz ar laiku, vadību, valdības prasībām un
nostādnēm.
1993.gada 4.novembrī pie Ogres rajona padomes Izglītības nodaļas nodibina
Ogres rajona Basketbola skolu. 1996.gada 30.maijā Skolai mainīts nosaukums –
Ogres Basketbola skola un ar 1997. gada janvāri Skolas darbinieku finansēšanu
pārņem Ogres pilsētas dome. No 01.12.1993. līdz 2001.gada jūlijam Skolu vadīja
direktore Margarita Šemele, no 2001.gada jūlija Ilga Neimane.
Šobrīd skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā ir licencētas divas
profesionālās ievirzes programmas basketbolā.
Skola reģistrēta IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests) izglītības iestāžu
reģistrā 2010. gada 11. februārī ar Nr. 4371902204.
Skola organizē darbu, pamatojoties uz saistošajiem Latvijas Republikas
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Profesionālu pedagogu vadībā Skola nodrošina iespēju bērnu un jauniešu
fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai,
demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu
izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un
atpūtas organizēšanai, talantīgo jauniešu sporta meistarības pilnveidošanai. Caur
fiziskām aktivitātēm jaunos sportistus audzināt kā personības, kuras spēj būt
mērķtiecīgas, atbildīgas, drosmīgas pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot godīgas
cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā
tālākizglītības ieguves procesā. Skola ir aktīva un veselīga dzīvesveida popularizētājs
Ogrē, iesaistot piedāvātajās programmās arvien vairāk bērnu un jauniešu.
Skolā strādā direktore, 10 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki. Skolai ir sava
bāze Mālkalnes prospekts 32, Ogrē, kur pamatā organizē mācību-treniņu procesu, kā
arī,
lai nodrošinātu programmas izpildi, tiek slēgtas vienošanās par telpu
izmantošanu ar Ogres pašvaldības vispārizglītojošajām skolām – Ogres Valsts
ģimnāziju, Ogres 1.vidusskolu, Jaunogres vidusskolu, Ogresgala pamatskolu un ar
Ogres novada Sporta centru.
Treneri strādā pēc apstiprināta gada plāna. Īstenojot izglītības programmas,
audzēkņiem ir iespēja veikt individuālu un teorētisko darbu integrējoties praktiskajās
nodarbībās. Ikvienam skolas pedagogam ir pieejami programmu reglamentējošie
dokumenti.
Skolā ir izveidota kontroles sistēma, kuras ietvaros tiek pārbaudīts un analizēts
treneru darbs un izaugsme. Notiek nodarbību hospitāciju analīze un treneru darba
pašnovērtējums.
Audzēkņi un treneri nodrošināti ar nepieciešamo inventāru un materiāli
tehnisko bāzi. Skolai ir savas tradīcijas - „Ogres novada sporta laureāts”, labākā
pedagoga sumināšana, skolas izlaidumi, pavasara talkas, piedalīšanās Ogres pilsētas
svētkos, lāpu gājiens utt.
Skolai ir medicīniskais kabinets un Skolā strādā fizioterapeits, kurš nodrošina
audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību. Veic posma medicīniskās pārbaudes. Rūpējas
par higiēnas prasību ievērošanu.
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Profesionālās ievirzes programmas basketbolā
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2. Skolas darbības mērķi un uzdevumi
2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības noteikto mērķu
sasniegšanu. Sniegt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī vērtību
orientācijas veidošanu sportā.
2.2. Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
2.3. Nodrošināt bērnu un jauniešu vispārējās fiziskās sagatavotības līmeņa
paaugstināšanu, veselības nostiprināšanu, vispārējo fizisko spēju pilnveidošanu un uz
šīs bāzes veidot talantīgāko audzēkņu atlasi, nodrošinot augstākās sporta meistarības
pilnveidošanas iespējas.
2.4. Veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sniegt zināšanas par fizisko
vingrinājumu ietekmi uz organismu, uzvedības un drošības noteikumiem sporta
nodarbībās un sacensībās, par smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu un dopinga
kaitīgo ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem un veselību.
2.5. Padziļināt audzēkņu zināšanas par basketbola vēsturi Ogrē, Latvijā un
pasaulē, pilnveidot prasmes un iemaņas, iesaistot sporta tiesnešu un brīvprātīgo sporta
organizatoru praktiskajā darbā.
2.6. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas
nodrošina bērnu un jauniešu personības vispusīgu, harmonisku attīstību.
2.7. Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību.
2.8. Sagatavot augstas klases sportistu rezerves visu vecumu nacionālo izlašu
komandu papildināšanai, kas pārstāv valsti starptautiska mēroga sacensībās un
sasniedz atzīstamus rezultātus Eiropas un pasaules līmeņa arēnās.
2.9. Nodrošināt darba aizsardzības likumam atbilstošus drošus darba apstākļus
un darba vidi skolas darbiniekiem un audzēkņiem.
2.10. Veicināt pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītības iespējas.
2.11. Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām
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organizācijām ar sporta pasākumu organizēšanu saistītajos jautājumos.
2.12. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu līdzekļus.
2.13. Noturēt Skolas augsto reitingu darba kvalitātes un sporta meistarības
rādītājos starp republikas sporta skolām.
3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
2014.gada 6.jūnjā tika iesniegts iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestā
lūdzot akreditēt izglītības iestādi profesionālās ievirzes izglītības programmu
“Basketbols” (kods 20V813 00 un kods 30V 813 00) īstenošanā bez ekspertu
komisijas ziņojuma un priekšlikuma.
Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2014.gada 18.jūlija lēmumu
Nr.278-p :
1. Skola akreditēta uz sešiem gadiem profesionālās ievirzes izglītības
programmas “Basketbols”(kods 20V 813 00, izglītības programmas licence Nr. P9637) īstenošanai.
2. Skola akreditēta uz sešiem gadiem profesionālās ievirzes izglītības
programmas “Basketbols”(kods 30V 813 00, izglītības programmas licence Nr. P9638) īstenošanai.
Akreditācijas termiņš no 2014.gada 22.jūlija līdz 2020. gada 21.jūlijam.
4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Ogres Basketbola skolā mācību darbu īsteno atbilstoši licencētajām mācību
programmām, ir nodrošināta materiāli tehniskā bāze šo programmu apguvei.
Programma

Kods

Īstenošanas ilgums

1.

Basketbols

20V 813001

8 gadi

2.

Basketbols

30V 813001

4 gadi

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās
sagatavotības, speciālās sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās
prasmes apguve un to pilnveidošana. Treneri izprot programmās noteiktos mērķus un
uzdevumus, zina obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Mācību satura jautājumi tiek apspriesti skolas pedagoģiskajās sēdēs.
Treneri plāno un veic individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem audzēkņiem
un audzēkņiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē.
Plānojot darbu, treneris ņem vērā audzēkņu fizisko un tehnisko sagatavotību,
nepieciešamības gadījumos konsultējas ar skolas fizioterapeitu. Fizioterapeits
nodrošina audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību, veic posma medicīniskās
pārbaudes pirms sporta sacensībām, papildus medicīniskās pārbaudes veic pēc akūtām
saslimšanām, traumām vai pēc ilgākiem nodarbību pārtraukumiem. Organizē kārtējās
medicīniskās pārbaudes un veic ārstnieciski pedagoģiskos novērojumus nodarbībās.
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 žurnālos un treniņu nodarbību
hospitācijas. Treneriem ir nodrošinātas konsultācijas, nepieciešamā informācija un
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resursi plānu izstrādei. Skolā ir kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas
zināšanas sporta speciālistu semināros.
Vērtējums - ļoti labi.
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Basketbola skolā ir mērķtiecīgi organizēts mācību- treniņu darbs, kam ir radīti
atbilstoši apstākļi. Paredzētās nodarbības notiek atbilstoši nodarbību sarakstam.
Mācību programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās nodarbības notiek pēc
apstiprināta nodarbību grafika, kas savlaicīgi pēc nepieciešamības tiek koriģēts,
vadoties pēc pasākumu un sacensību kalendārā plāna.
Notiek regulāra nodarbību hospitēšana un mācību procesa analīze, pedagogu
darba kvalitātes vērtēšana.
Mācību – treniņu nodarbību uzskaites žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši
prasībām. No 2020.gada 1.septembra žurnāli tiks aizpildīti e-vidē.
Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, jaunākās
tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Izglītības procesa analīzes rezultātā notiek
mācību- treniņu procesa pilnveidošana, jaunāko tehnoloģiju un materiālu ieviešana.
Regulāri tiek pārbaudīts, novērtēts un atjaunots inventārs un aprīkojums. Darbojas ar
rīkojumu noteikta pastāvīgā komisija materiālo vērtību pieņemšanai uzskaitē un
norakstīšanai.
Treneru kolektīvs kopīgi strādā pie programmu un kontrolnormatīvu
izstrādāšanas, uzlabošanas un papildināšanas, kā arī seko jaunākajai metodikai. Tiek
ņemtas vērā LBS izstrādātās kontrolnormatīvu prasības, lai varētu izpildīt grupu
mācību procesa rezultativitātes kritērijus. Kolektīvā valda darbīga vide un ir labvēlīgs
sociāli psiholoģiskais klimats.
Treneru izmantotās mācību metodes darbā ar audzēkņiem ir daudzveidīgas,
atbilst audzēkņu vecumam, apgūstamajai vielas specifikai un mācību satura prasībām.
Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no audzēkņu spējām un īpatnībām. Lai
veicinātu audzēkņu psiholoģisko stabilitāti, mācību-treniņu nodarbību laikā treneri
pielieto arī sacensību metodi. Pedagogi regulāri piedalās kvalifikācijas celšanas
kursos, piedalās un uzstājas gan skolas, gan arī LJBL treneru semināros.
Kā prakses bāzi skolu izvēlas vairāki sporta akadēmijas studenti. Treneri
darbojas mentoru lomā.
Kā izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa skolas darbā ir organizēts
audzināšanas darbs. Audzināšanas process cieši mijiedarbojas ar treniņu procesu un
sacensībām. Audzēkņos tiek veidota izpratne par morāles un ētikas normām,
attieksme pret apkārtējo pasauli. Sevis izzināšana, attīstītas sociālās un kulturālās
prasmes saskarsmē ar komandas biedriem, tiesnešiem, pretinieku komandām.
Audzēkņi iepazīstas ar sava sporta veida un Latvijas sporta vēsturi, sporta vērtībām.
Audzēkņi tiek motivēti mācību treniņu darbam, kā arī treneri aktīvi seko līdzi
audzēkņu sekmēm vispārizglītojošās skolās, sazinās ar audzēkņu skolotājiem un
strādā kopā ar vecākiem, lai sekmes uzlabotu.
Audzēkņi regulāri un aktīvi piedalās sacensībās un citos pasākumos, kas
notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir izstrādāts
sacensību kalendārais plāns. Sacensības ir klasificētas pēc nozīmīguma un
kvalifikācijas pakāpes. Piedalīšanās sacensībās notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, ievērojot drošības pasākumus.
Regulāri notiek mācību – treniņu procesa analīze atsevišķi pa grupām un skolā
kopumā. Nodarbību process tiek pilnveidots atbilstoši analīzes rezultātiem. Skolā ir
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radīti apstākļi, lai audzēkņi varētu sekmīgi izpildīt tiem izvirzītās prasības mācību
procesa ietvaros.
Kopš 2013. gada Ogres novads ir Veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieks.
Oveselībai realizējot ES Sociālā fonda projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” Skola 2018./2019.m.g.piedalījās
veselīga uztura nodarbībās. Nodarbības apmeklēja ne tikai audzēkņi, bet arī audzēkņu
vecāki.
Katru gadu Skolā, sadarbībā ar BK “Ogre”, tiek organizētas meistarklases ar
kluba spēlētāju piedalīšanos. Meiteņu mācību-treniņu nodarbībās ir piedalījusies un
savā pieredzē dalījusies Latvijas izlases spēlētāja Laura Ikstena.
Vērtējums – ļoti labi.
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Skolā audzēkņus uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku
iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Ar Ogres novada
pašvaldības lēmumu Skolā ir noteikta līdzfinansējuma maksa, līdz ar to katra
audzēkņa vecāki, bērnam uzsākot mācības Skolā, slēdz līdzfinansējuma līgumu.
Atsevišķām iedzīvotāju grupām ar pilsētas pašvaldības lēmumu tiek piemērotas
atlaides.
Mācību treniņu grupas, pedagogi un audzēkņi tiek reģistrēti Valsts izglītības
informācijas sistēmā (VIIS), katram audzēknim tiek iekārtota personas lieta un tas tiek
reģistrēts “Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā”.
Treneri mērķtiecīgi organizē audzēkņus mācību darbam, motivē trenēties un
sasniegt iespējami labākus rezultātus, rosina izmantot skolas piedāvātās iespējas mērķu
sasniegšanai, audzēkņi labi apzinās komandai izvirzītos mērķus. Regulāri notiek
audzēkņu un vecāku sanāksmes. Vecāki ir iesaistīti skolas padomes darbā .
Uzsākot jaunu apmācības gadu audzēkņi tiek informēti par šī mācību gada
mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām. Treneri informē audzēkņu vecākus
par mācību gada aktualitātēm, mācību-treniņu procesa galvenajām prasībām, mērķiem
un uzdevumiem. Mācību gadā katra semestra sākumā audzēkņi tiek iepazīstināti ar
iekšējās kārtības noteikumiem un drošības tehnikas noteikumiem, apstiprinot
iepazīšanos Skolas instruktāžu veidlapās. Audzēkņi izprot izvirzītos uzdevumus un ar
atbildības sajūtu iesaistās mācību –treniņu darbā.
Skolā pieejama literatūra un videomateriāli par basketbolu, tā noteikumiem un
apmācības metodiku, ir pieejams internets. Audzēkņi aktīvi apmeklē nodarbības,
piedalās sacensībās.
Mācību darba uzskaites žurnālā tiek atspoguļota nodarbību apmeklējumu
uzskaite. Nepieciešamības gadījumā kavējumu iemesli tiek pārrunāti ar audzēkni un
viņa vecākiem. Informāciju par grupas aktivitātēm nodod treneri izmantojot saziņas
veidu, par kādu ir vienojušies grupā ar vecākiem un audzēkņiem.
LJBL un Skolā tiek organizētas tiesnešu apmācības. Audzēkņi apgūst
sacensību tiesāšanu un apkalpošanu un kuri ir saņēmuši tiesnešu licences, tiek
piesaistīti dažāda mēroga sacensību tiesāšanā.
Audzēkņi aktīvi izmanto Skolas piedāvātās iespējas. Optimāli tiek izmantotas
visas sporta bāžu piedāvātās iespējas, apmeklētas trenažieru zāles, speciāli iekārtotas
fiziskās sagatavotības un vingrošanas zāles. Plaši tiek izmantots skolā pieejamais
inventārs un papildlīdzekļi. Teorētisko zināšanu labākai apguvei tiek pielietotas
informācijas komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Tiek filmēti treniņprocesi, sacensības,
veikta to analīze. Internetā pieejami dažādu līmeņu spēļu un sacensību ieraksti, kurus
treneris kopīgi ar saviem audzēkņiem analizē.
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Audzēkņiem tiek piedāvāts plašs klāsts sacensību - Latvijas Republikas
sacensības - Baltais kauss, LJBL, LBL2, LBL, dažādi citi turnīri. Īpaši jāpiemin
audzēkņiem iespēju piedalīties regulārās sacensībās Baltijas zēnu basketbola līgas
ietvaros, kur audzēkņi tiekas ar spēcīgiem pretiniekiem no Krievijas, Lietuvas,
Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lielbritānijas, Polijas,
Moldāvijas u.c. valstīm. Kā arī pēc treneru izvēles, audzēkņi piedalās dažādos
starptautiskos turnīros, piemēram, Ķedaiņos u.t.t., Pārstāvot Ogres novadu, audzēkņi
piedalās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē.
Skolā ir izstrādāta sistēma, lai nodrošinātu labāko audzēkņu sagatavošanu
augstākā mēroga sacensībām, kā arī Latvijas izlasēm. Audzēkņi ar visaugstākajiem
sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvos startam
Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās.
Vērtējums - ļoti labi.
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolas direktore un treneri regulāri analizē audzēkņu sasniegumus, to
dinamiku, veicot rezultātu uzskaiti. Aktīvi tiek lietota LBS (Latvijas Basketbola
savienība) mājaslapas www.basket.lv statistika, kurā var redzēt gan komandas, gan
spēlētāju individuālos rezultātus. Kā arī tiek sekots līdzi komandu startiem BBBL
sacensību rezultātiem. Pamatojoties uz darba analīzi, tiek plānots mācību darbs
turpmāk.
Ikdienā treneri analizē un vērtē audzēkņu darba un sacensību rezultātus. MK
noteikumi Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” nosaka, kādi kritēriji jāizpilda, lai audzēknis tiktu pārcelts uz nākamo
grupu. Sporta meistarības pilnveidošanas grupu pārcelšana tiek saskaņota ar LBS.
Skolā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem ir noteikta audzēkņu
uzņemšanas, pārcelšanas kārtība un atskaitīšanas kārtība. Lēmums par atskaitīšanu,
pārcelšanu un uzņemšanu tiek izlemts Skolas pedagoģiskās padomes sēdē. Audzēkņus
uzņem, pārceļ nākamajā apmācību gadā, atstāj uz otru gadu vai atskaita ar direktora
rīkojumu.
Katru pirmdienu treneri iesniedz vēlamās izmaiņas nodarbību grafikā, tiek
izrunātas nedēļas aktualitātes, kā arī informē par iepriekšējās nedēļas sacensību
rezultātiem, informē par plānotajiem notikumiem.
Treneri mācību gada beigās iesniedz katras grupas audzēkņu rezultatīvos
rādītājus un pašvērtējumu-atskaiti par darbu ar grupu. Skolas direktors analizē un
kontrolē atskaites un pašvērtējumu. Saņemtie dati tiek ievadīti VIIS programmā.
Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši
noteiktajām prasībām.
Audzēkņi un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.
Vecāki ar audzēkņu sasniegumiem var iepazīties www.basket.lv mājas lapā, sociālo
tīklu platformā Facebook. Jaunāko mācību-treniņu audzēkņu izaugsme tiek pārrunāta
ar vecākiem individuāli mācību gada beigās, vai arī pēc nepieciešamības.
Administrācijas telpās atrodas Skolas rīkoto sacensību nolikumi, rezultātu protokoli.
Tiek apkopoti arī citu sacensību rezultātu protokoli.
Vērtējums - labi.
4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās
paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas, apmeklē mācību-treniņu nodarbības,
8

piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Ikdienas audzēkņu sasniegumus vērtē treneris.
Tiek veikti kontrolnormatīvi, filmēts mācību-treniņu process. Izmantojot iegūtos
datus, tiek veikti secinājumi treniņu procesa pilnveidošanai un turpmākā darba
plānošanai.
Ikdienas darbā tiek pievērsta uzmanība audzēkņu attieksmei pret mācībutreniņu procesu, pret darbu treniņā, psiholoģiskajā sagatavotībā, audzēkņa
ieinteresētībā savu fizisko spēju attīstīšanā un izaugsmē.
Lai apgūtu mācību programmu, audzēkņiem regulāri jāpiedalās sacensībās.
Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes
rezultātus izmanto mācību treniņu procesa pilnveidošanai.
Pateicoties Ogrē izveidotai stabilai basketbola piramīdai no sākuma
sagatavošanas grupas līdz SMP3, ASM grupām, jauniešiem ir mērķis uz ko tiekties.
Ar pacietīgu darbu jebkuram Ogres Basketbola skolas audzēknim ir iespēja sevi
pierādīt savā komandā, tad LBL 2, kas ir BK “Ogre” fārmklubs, un tad pārstāvēt “BK
Ogre”.
Audzēkņu panākumi un sasniegumi tiek atspoguļoti www.ogresnovads.lv,
www.osports.lv, www.ogrenet.lv mājas lapās.
Vērtējums – ļoti labi.
4.3.2 Izglītojamo sasniegumi sacensībās
Basketbola skolas audzēkņiem galvenās sacensības ir Latvijas Basketbola
savienības organizētās sacensības – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL),
Latvijas basketbola 2.līgas (LBL2) čempionāti, Mini kauss. Papildus komandas
piedalās arī Baltijas zēnu basketbola līgas (BBBL) čempionātā, kā arī dažādos
pašmāju un starptautiskos turnīros.
Regulāri tiek sagatavoti audzēkņi dažāda vecuma Latvijas jauniešu izlasēm
startiem Baltijas kausā (U14), Baltijas jūras kausā (U16, U18), Eiropas čempionātā
(U16, U18, U20), Pasaules kausā (U19).
Ogres Basketbola skolas audzēkņi - Latvijas izlašu dalībnieki
izlases

U14

2015

M.K.Rocēns

U16
D.Atelbauers
B.Raiļans

U18
N.K.Jansons
E.Grīnberga

2016

T.Liepiņš

O.J.Hlebovickis

M.Sīviņš
D.Atelbauers
N.K.Jansons
R.Rudzītis

2017

M.Leitāns

M.Brencāns

D.Atelbauers
O.J.Hlebovickis

2018

M.K.Kirilko
M.Lastiņš

T.Liepiņš

O.J.Hlebovickis
M.Brencāns
M.Šteinbergs
O.J.Hlebovickis
M.Brencāns
M.Šteinbergs
M.Muižnieks

2019

2020

M.Lastiņš

T.Liepiņš
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U19

U20

D.Atelbauers
N.K.Jansons

M.Šteinbergs

D.Atelbauers
O.J.Hlebovickis
M.Brencāns

Ogres Basketbola skolas
pieteikto komandu skaits LJBL čempionātā+ mini sacensībām
vecuma grupas

U12 - U19

kom.
skaits
kopā
16

U10 - U11

sezona

zēni

meitenes

zēni

2015./2016.

10

4

2

2016./2017.

10

3

3

2

2017./2018.

10

4

4

1

2018./2019.

9

6

3

2

2019./2020.

10

4

3

2

meitenes

18
19
20
19

Komandu izcīnītās vietas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensībāsLatvijas republikas čempionātā
zēni
2015./2016.
dz.gads

vec.
gr.

reg.
turn.

fināls

2016./2017.
vec.
gr.

reg.
turn.

2017./2018.

fināls

vec.
gr.

reg.
turn.

2018./2019.

fināls

vec.
gr.

reg.
turn.

2019./2020.

fināls

vec.
gr.

reg.
turn.

U19

?

1997
1998

6

U19

1999
U17
2000
U16
2001
U15
2002
U14
2003
U13
2004
U12
2005

U19

15
10

9
3

U19

6

7

U17

6

7

U16

6

7

U17

8

6

U15

7

6

U16

7

8

U14

6

6

U15

7

8

U16

8

8

U17

7

1

2

U13

3

3

U14

4

2

U15

5

3

U16

2

U12

13

2006
2007

4

U19

7

U17

14/15

6
11

U13

16

U14

11

U15

9

U12

15

U13

18

U14

14

U13

6

U12

16

U12

2008

10

4

7

2015./2016.
dz.gads

meitenes
2016./2017.

vec.
gr.

izcīnītā
vieta

vec.
gr.

izcīnītā
vieta

U19

11

U17

12

U19

16

U15

11

U16

U13

9

U14

2017./2018.
vec.
gr.

izcīnītā
vieta

U19

14

9

U17

9

2018./2019.

2019./2020.

vec.
gr.

izcīnītā
vieta

vec.
gr.

izcīnītā
vieta

11

U19

13

U19

?

U15

9

U16

13

U17

9

U13

11

U14

12

U15

7

U14

12

U13

13

U12

7

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
U12

2008

17

BBBL čempionātos godalgotās vietas ir izcīnītas 2016./2017. U14 (2003)
3.vieta, 2017./2018. U15 (2003) 2.vieta.
2014./2015. gada sezonā BS Ogre komanda izcīnīja 1.vietu LBL2 čempionātā,
kurā spēlēja Ogres Basketbola skolas absolventi (izņemot divus) un esošie audzēkņi.
No 2015./2016.gada sezonas Latvijas Basketbola augstākajā līgā spēlē BK “Ogre”.
Talantīgākajiem un perspektīvākajiem audzēkņiem tiek dota iespēja trenēties un
spēlēt basketbola kluba “Ogre” komandā, kā arī pēc skolas absolvēšanas spēlēt citos
Latvijas klubos.
2018./2019.gada sezonā BK “Ogre “izcīnīja bronzas medaļas LBL
čempionātā. Komandā spēlēja četri bijušie Basketbola skolas audzēkņi, kā arī
M.Muižnieks, M.Šteinbergs – vēl esošie skolas audzēkņi.
2019./2020. gada sezonā sudraba medaļas – BK “Ogre” sastāvā spēlēja pieci
Ogres Basketbola skolas absolventi, kā arī divi pašreizējie audzēkņi - M.Muižnieks,
D.Mališevs.
Vērtējums – ļoti labi.
4.4. Atbalsts izglītojamiem
4. 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Skolā ir apzinātas audzēkņu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības,
veicot gan komandu, gan individuālās izpētes, kas ļauj precīzāk noteikt audzēkņiem
nepieciešamo atbalstu. Tiek apkopota informācija par sociālā riska ģimenēm.
Pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī ikdienā tiek analizēta iegūtā informācija un
pieņemti lēmumi par turpmāko sadarbību ar vecākiem, pedagogiem
vispārizglītojošām skolām, ja nepieciešams, ar nepilngadīgo lietu inspekciju, policiju,
sociālo dienestu vai bāriņtiesu. Skola sniedz palīdzību audzēkņiem, kuriem
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nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts, kā arī treneris ikdienas situācijāsmācību-treniņu nodarbību vai sacensību laikā, zinot savu audzēkni, pats spēj sniegt
nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.
Skolā ir izstrādāta “Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība” un
nepieciešamības gadījumā audzēknis var paust savu viedokli.
Lai veidotu labu psiholoģisko vidi, tiek organizēti komandas saliedēšanas
pasākumi un kopīgi pasākumi ar vecākiem.
Visi skolas darbinieki ir apmeklējuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmas kursus “Bērnu tiesību aizsardzība”. Pedagogi – “Pilsoniskās
audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē”.
Skolā ir savs medicīnas kabinets, kurā stādā sertificēta fizioterapeite.
Audzēkņiem savlaicīgi pieejama fizioterapeita konsultācija traumu gadījumos, kā arī
tūlītēja ārstēšanas procedūru uzsākšana.
Katru mācību gadu Skolas audzēkņi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
6.septembra noteikumiem Nr.594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” veic valsts
apmaksātas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes. Izejot apskates,
treneri rakstiski tiek informēti par audzēkņu veselības stāvokli un ieteikumiem.
Skola nodrošina medicīnas personāla klātbūtni Skolas organizētajos
pasākumos.
Vērtējums – ļoti labi.
4.4.2. Atbalsts izglītojamo drošības garantēšanā (drošība un darba
aizsardzība)
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi ar kuriem audzēkņus un vecākus
jau iepazīstina iestājoties Skolā. Šie noteikumi pieejami mājas lapā
https://www.ogresnovads.lv/lat/sports/sporta_skolas__centri__bazes/?cat=43&page=0
&org=169 .
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” Skolā ir
izstrādāti drošības noteikumi. Treneri katru gadu instruktāžu veidā iepazīstina ar šiem
drošības noteikumiem. Audzēkņi ar parakstu sagatavotajā veidlapā apliecina, ka ir
iepazinušies ar noteikumiem.
Pirms sacensībām un treniņnometnēm treneri atkārtoti instruē audzēkņus par
drošību, kas tiek apstiprināts ar audzēkņa parakstu uz atsevišķām veidlapām.
Darbinieki un audzēkņi zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Īrētajās telpās
vispārizglītojošo skolās un novada sporta centra sporta bāzēs kur tiek organizēts
Skolas mācību-treniņu darbs ir izvietoti evakuācijas plāni, uzstādītas norādes par
izejām no telpām. Skolas bāzēm ir veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (turpmāk VUGD) atzinumi par atbilstību ekspluatācijai. Nodarbību
vietās ir ēku dežuranti, kuri uzrauga, lai nepiederošas personas neiekļūtu sporta bāzēs.
Nodarbību norises vietās pieejamas pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas.
Skolā izstrādāts rīcības plāns, ja Skola konstatē vai ir aizdomas, ka audzēkņi
lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Audzēkņi zina, kā rīkoties
fiziskas vardarbības gadījumos.
Nepieciešamības gadījumā Skola sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu un
citām valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām. Skolā ir iekārtots žurnāls
nelaimes gadījumu fiksēšanai.
Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba kārtības noteikumiem, amatu
aprakstiem, iekšējās kārtības noteikumiem.
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Ir noslēgts līgums ar SIA „Sun Star Group “ par Skolas personāla
iepazīstināšanu ar darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem. Izstrādāts darba
vides risku faktoru novērtējums atbilstoši katra darbinieka veicamajiem pienākumiem.
Vērtējums -ļoti labi.
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Treneri ir kopā ar audzēkņiem regulārās treniņu nodarbībās, seko līdzi
audzēkņu sekmēm un pie to uzlabošanas sadarbojas gan ar audzēkņu vecākiem, gan
skolotājiem. Nodrošinot mācību-treniņu procesu netieši tiek veikts liels ieguldījums
jauniešu personības veidošanā. Tiek attīstītas tādas īpašības kā atbildība, disciplīna,
neatlaidība un gribasspēks.
Sporta skola lepojas ne tikai ar audzēkņiem, kuri par savu izvēlējušies
profesionālo sporta ceļu, bet arī ar tiem, kuri absolvē Skolu un pēc tam pierāda sevi
dažādās augstskolās un profesijās. Ar sevī ieguldītu lielu darbu un sasniegtajiem
rezultātiem Dāvids Atelbauers (2018.gada Skolas absolvents) devies studēt uz
Ziemeļameriku, kur izmanto Nacionālās studentu sporta asociācijas pirmās divīzijas
piedāvāto iespēju apvienot augsta līmeņa sportu ar pasaules klases izglītības ieguvi.
Šobrīd viņš pārstāv pirmās divīzijas basketbola komandu “University of North Dakota
Fighting Hawks”. Matīss Sīviņš (2017.gada Skolas absolvents) studē Providence
Academy in Rogers, Arkansas un spēlē Providence CCA (NCAA).
Sporta skolas audzēkņiem ir lieliska iespēja piedalīties dažādos ārvalstu
turnīros, kur audzēkņiem 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. Basketbola skolas audzēkņi Mārcis Šteinbergs septiņpadsmit
gadu vecumā noslēdzis ilgtermiņa līgumu ar vienu no Spānijas ACB līgas grandiem –
“Gran Canaria”, piecpadsmit gadus vecais Jānis Matušonoks noslēdzis līgumu ar
Itālijas augstākās līgas komandas Kremonas "Vanoli" sistēmu.
Jau iepriekš pieminētās meistarklases, ko Skola organizē sadarbībā ar
atpazīstamiem un populāriem sportistiem, veicina pozitīvu ietekmi uz personības
veidošanos.
Skolā darbojas Skolas padome, kura ar saviem ieteikumiem veicina Skolas
darbības uzlabošanu.
Vērtējums – ļoti labi.
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Treneri noteikti ir vieni no audzēkņu mērķu uzstādīšanas un tālākās karjeras
izvēles ietekmējošajiem faktoriem dodot ieteikumus un izprot audzēkņa paša vēlmes.
Treneri iedrošina audzēkni sazināties ar Skolas absolventiem, kuri par savu turpmāko
karjeru izvēlējušies attiecīgo interesējošo nozari. Skolas absolventi ir izvēlējušies ļoti
atšķirīgu tālāko karjeru gan Latvijā un ārzemēs, gan profesionālajā sportā, gan citās
nozarēs. Ir daudz pozitīvu piemēru kurus minēt audzēkņiem. Izejot apmācības ciklu,
audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. No 2015.-2019. gadam
profesionālās ievirzes izglītības programmu 30V 81300 “Basketbols” ir apguvuši un
Skolu absolvējuši 52 audzēkņi. 29 audzēkņi saņēmuši apliecību par 20V 813 00
programmas apgūšanu.
Skola ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem slēdz trīspusējus
līgumus par studentu mācību prakses īstenošanu. Prakses laikā studenti apgūst ne tikai
teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas gan mācību darba organizēšanā, gan treniņu
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procesa organizēšanā un vadīšanā. Pārsvarā šie studenti ir mūsu Skolas absolventi –
Jānis Dančauskis (patreiz strādā Ikšķiles novada sporta skolā par treneri), mūsu
Skolas treneri – Elvis Lapiņš, Artūrs Bērziņš.
Audzēkņu ieinteresētības gadījumos, studenti tiek iztaujāti par studijām
augstskolā.
No desmit Skolā strādājošiem pedagogiem, četri ir Ogres Basketbola skolas
absolventi.
Vērtējums – ļoti labi.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Realizējot Basketbola skolā profesionālās ievirzes izglītību par prioritāro
uzskatam dalību spēcīgās sacensībās Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Ar
talantīgākajiem bērniem, un kuri izsaka vēlēšanos, tiek strādāts papildus individuāli.
Treneru kolektīvs nodrošina augstas meistarības pilnveidošanu Skolas audzēkņiem, kā
arī tiek realizēta diferencēta pieeja mācību-treniņu darbam. Perspektīvākajiem
audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja spēlēt augstāku līgu komandās. Ir rasta iespēja
piesaistīt vispārējās fiziskās sagatavošanas treneri, kas papildus strādā pie sportistu
fizisko īpašību attīstīšanas.
Traumu un slimību gadījumos īpašu uzraudzību par audzēkni uzņemas
Skolas fizioterapeits un treneris, sekojot līdzi audzēkņa veselības progresam un
treniņu slodzes sadalījumam. Ar šādiem audzēkņiem treneri strādā papildus, regulāri
konsultējoties ar fizioterapeitu..
Skolas treneru kolektīvs tendēts sasniegt arvien labākus rezultātus, papildus
normatīvajos aktos noteiktajam sacensību minimumam, audzēkņi tiek nodrošināti ar
dažādiem izaugsmi veidojošiem turnīriem visas sezonas laikā.
Audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un
spējām. Pilnvērtīgāka treniņu procesa nodrošināšanai tiek pielietotas daudzveidīgas
mācību metodes. Mācību darba diferenciācijai tiek pielietotas inovatīvas idejas un
netradicionāls inventārs.
Vērtējums – ļoti labi.
4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Skolā uz doto brīdi šādu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem uz
noteiktu laiku ir veselības problēmas, pēc ārsta un fizioterapeita rekomendācijām
treneri izstrādā speciālo vingrinājumu kompleksus un ar viņiem tiek veikts individuāls
darbs.
Vērtējums - labi.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Uzņemot audzēkni sporta skolā, bērna vecāki vai aizbildņi raksta iesniegumu,
kurā ir pamatinformācija par sporta skolu, prasībām un iekšējās kārtības noteikumiem.
Skolā darbojas Skolas padome, kura ir kā padomdevējs iestādes mācību darba procesa
uzlabošanā. Padome palīdz, sniedz ierosinājumus un par iecerēm tālāk informē
vecākus pa grupām.
Treneri sadarbībai ar savu audzēkņu vecākiem izmanto daudzveidīgas
sadarbības formas – grupu vecāku sapulces, telefona sarunas, saraksti e-pastā,
WhatsApp un facebook grupā.
Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par vispārējiem procesiem mācību
gada laikā, izvērtēts sezonā paveiktais, par turpmākiem plāniem, par treniņu vietām,
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sacensībām, nepieciešamo dokumentāciju, treniņnometnēm. Viena no sadarbības
formām ir individuālās sarunas, kurās vecāki var izteikt savus priekšlikumus un
viedokli par to, kādu iespaidu uz bērnu atstāj mācību-treniņu nodarbības vai
piedalīšanās sacensībās.
Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savu bērnu aktivitātes Skolā. Ļoti bieži
sacensību laikā skatītāju rindās redzam visu ģimeni, kas izvēlējušies laiku pavadīt
kopā, dažkārt arī bērnu vecāki ir bijušie Skolas audzēkņi.
Skolā tiek organizētas atklātās nodarbības ar audzēkņu vecākiem.
Vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus vai ierosinājumus Skolas
direktoram. Mācību-treniņu darba kvalitātes uzlabošanai, treneri veic vecāku
anketēšana, kur saņemto informāciju un viedokli par dažādiem ar mācību-treniņu
darbu saistītiem jautājumiem apkopo un analizē.
Ar Ogres novada pašvaldības atbalstu maznodrošināto iedzīvotāju ģimenēm
un ģimenēm, kuru divi vai vairāki bērni trenējas Skolā tiek piemērotas atlaides
līdzfinansējuma maksai. Kā arī kopīgi ar vecākiem tiek meklētas iespējas palīdzēt
bērniem no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
Vērtējums - labi.
4.5. Iestādes vide.
4.5.1. Mikroklimats
Skolā pastāv uz pieklājību balstīts labvēlīgs sociāli psiholoģisks mikroklimats,
izprot vadības prasības un izvirzītos mērķus. Skolā valda pozitīvas koleģiālas
attiecības ar zināmu savstarpējās konkurences devu, darbojas profesionāla treneru un
apkalpojošā personāla komanda. Personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas,
cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē
Skolu, rūpējas par Skolas tēla veidošanu sabiedrībā.
Skola izmanto Latvijas valsts simbolus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Skolai ir savs logo. Ieviešot atribūtiku ar Skolas simbolu, tiek veidota piederības
apziņa, ir noteikta parauga un krāsas sacensību forma.
Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti. Par tiem informē skolas
sapulcēs, svētku pasākumos, pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”, “Ogres ziņas”,
pilsētas mājas lapās.
Katru gadu sportisti un viņu treneri par sasniegumiem tiek godināti “Ogres
novada sporta laureāts” , “Gada skolotājs” pasākumos.
Īpašu sasniegumu gadījumā sportistiem un treneriem notiek pieņemšana pie
Ogres novada domes priekšsēdētāja.
Tiek nodrošināts, lai audzēkņi justos vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki kopā ar treneriem cenšas
novērst konfliktsituācijas, ja tādas veidojas. Darbiniekiem, treneriem, audzēkņiem un
viņu vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus.
Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem, tie var saņemt
nepieciešamo informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem, treneriem. Skolas
kolektīvs vienmēr ir atvērts sarunām par citiem ar Skolas ikdienu saistītiem
jautājumiem.
Audzēkņi, treneri un skolas darbinieki ievēro izstrādātos iekšējās kārtības,
darba kārtības noteikumus un stingri attiecās pret to ievērošanu. Šādas prasības tiek
izvirzītas arī skolas apmeklētājiem, kas tiek uzņemti kā viesi, bet tomēr ar zināmām
prasībām kopējas un patīkamas atmosfēras uzturēšanai.
Vērtējums – ļoti labi.
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4.5.2. Fiziskā vide
Ogres Basketbola skolai Ogres novada pašvaldība nodevusi apsaimniekošanā
sporta kompleksu – Mālkalnes prospektā 32, Ogrē.
Skolas pārvaldībā esošajā sporta kompleksā ir sakopta un labā līmenī
uzturēta iekšējā vide.
Skolas administrācijas telpas, sporta zāle un īrētās sporta bāzes atbilst visām
sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem, kas saskaņoti ar
atbilstošajām institūcijām. Ir pieejami kontrolējošo institūciju pārbaužu dokumenti.
Skolas telpas ir drošas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Skolā ir izvietoti
evakuāciju plāni. Ēkas apkārtne ir labiekārtota un sakopta.
Katru gadu, Skolas budžeta ietvaros, tiek veikti remontdarbi. 2016.gadā tika
izremontēts un iekārtots fizioterapeita kabinets. 2017./2018.gadā tika izremontēts
Skolas 2.stāvs. 2019.gada vasarā atjaunots sporta zāles grīdas virskārta, iekārtota
tiesnešu ģērbtuve, uzlabota estētiskā vide trenažieru zālē.
Vērtējums – ļoti labi.
4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skola sadarbojoties ar citām pašvaldības skolām un Ogres novada sporta
centru spēj audzēkņiem nodrošināt atbilstošas telpas un materiāltehniskos resursus
labai profesionālās izglītības īstenošanai. Vasaras periodā, pateicoties labai
infrastruktūrai, tiek izmantota apkārtējā vide vispārējās un speciālās fiziskās
sagatavotības nodarbībām. Ar programmu īstenošanai nepieciešamajām nodarbību
vietu bāzēm Skolai ir noslēgti vienošanas līgumi.
Skolas saimniecības vadītājs regulāri apseko nodarbību vietas un veic
nepieciešamos uzlabojumus vai inventāra remontu, lai tas būtu darba kārtībā un drošs
lietošanai. Basketbola sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanai Skolā ir labs
aprīkojums.
Katru gadu Skolas budžetā tiek paredzēti līdzekļi materiāli tehniskās bāzes
atjaunošanai. Tiek iegādāts un papildināts inventāra klāsts, kas ļauj nodrošināt
kvalitatīvu sporta izglītības programmu izpildi.
Skolā treneriem ir iekārtota atsevišķa treneru istaba Administrācijas telpās
izveidotas darba vietas treneriem.
Ir pieejama izglītības iestādes specifikai un izglītības programmas apguvei
atbilstoša mācību literatūra un mācību līdzekļi.
Ogres novada pašvaldībai veicot iepirkumu par transporta pakalpojumiem,
tiek nodrošināts transports izbraukumiem uz sacensībām. Noslēgtais līgums nodrošina
kvalitatīvus audzēkņu pārvadājumus.
Audzēkņiem no citām pilsētām, kas vēlas darboties Skolas programmās, ir
iespēja izmantot Ogres Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcu.
Vērtējums – ļoti labi.
4.6.2. Personālresursi
2019./2020. mācību gadā skolā strādā 10 pedagogi, no kuriem viena ir bērnu
kopšanas atvaļinājumā un 9 tehniskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors.
Kopš 2018. gada janvāra Skolā ir jauna amata vienība – vecākais sporta treneris. Visu
treneru izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
No kopējā pedagogu skaita 4 pedagogi ir ar augstāko pedagoģisko izglītību,
viens no tiem ieguvis maģistra grādu. Divi treneri, paralēli citai augstākai izglītībai,
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ieguvuši “C” kategorijas sertifikātu ar tiesībām strādāt par sporta treneriem
basketbolā. Divi ieguvuši “C” kategorijas sertifikātus un turpina mācības Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) un Latvijas universitātē. Divi treneri studē
LSPA (abiem apliecība par profesionālas ievirzes izglītību 30V 81300). Augstākās
„A” kategorijas sertifikātus ieguvuši divi treneri, divi treneri „B” kategorijas sporta
trenera sertifikātus.
2019./2020.m.g.ir viens pedagogs, kurš bija iesaistījies ESF projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un
ieguvis 4. kvalitātes pakāpi. 2017./2018.mācību gadā skolā ir uzsākts kvalitātes
novērtēšanas process saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem
Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas
kārtība”. Skolas pedagogiem, pēc izstrādāta nolikuma ir iespējams vērtēt savu
profesionālo kvalifikāciju. Ar 2018.gada 1.septembri vienam pedagogam tika
piešķirta 2.pakāpe, vienam 1.pakāpe. 2019./2020. mācību gadā uz kvalitātes
novērtēšanu ir pieteicies viens pedagogs. Katru gadu līdz 31.maijam notiek pedagogu
darba izpildes novērtēšana.
Pedagogi un Skolas darbinieki regulāri tiek informēti par tālākizglītības kursu
iespējām. Informācija par pedagogu tālākizglītību ievadīta VIIS datu bāzē.
Par visiem skolas darbiniekiem iegūta informācija no Sodu reģistra, par to,
ka ir tiesīgi strādāt izglītības iestādē.
Skolas tehnisko darbinieku kvalifikācija atbilst viņu veicamajiem darba
pienākumiem.
Vērtējums – ļoti labi.
4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašnovērtējums un attīstības plānošana
Regulāri tiek veikts Skolas darba izvērtējums visos aspektos, analizējot
paveikto un nosakot tālākās attīstības vajadzības. Mācību gada beigās tiek pārskatītas
visas jomas, kurās ietverti jautājumi par audzināšanas darbu, iekšējās kārtības
noteikumiem, vecāku sapulcēm, mācību darbu, audzēkņu sasniegumiem, atskaitēm,
sacensību organizēšanu, pedagoģiskās sēdes, pedagogu tālākizglītība, pieredzes
apmaiņa un skolas saimnieciskā darbība. Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu
komplektēšanā, lai realizētu skolas mērķus un uzdevumus.
Ir apstiprināts skolas attīstības plāns 2018.-2023.gadam. Tajā izvirzītas
prioritātes, kas veicamas šajā laika periodā. Veidojot attīstības plānu, ņemta vērā
Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta attīstības stratēģija. Attīstības
plānošanā ir ietverta analīze par iepriekšējiem periodiem. Plāna īstenošanu regulāri
pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās izmaiņas.
Katru gadu Ogres novada dome veic direktora vērtēšanu. Tajā direktors tiek
vērtēts, ņemot vērā Skolas veicamo uzdevumu izpildi.
Vērtējums - labi.
4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir nepieciešamā obligātā Basketbola skolas darbu reglamentējošā
dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem. Skolas darbību reglamentē Skolas
Nolikums.
Skolas lietu nomenklatūra ir apstiprināta Valsts arhīvā un katru gadu tā tiek
aktualizēta Skolā un ik pēc trīs gadiem Jēkabpils zonālā valsts arhīvā. Lietu kārtošana
notiek ievērojot lietu nomenklatūrā noteikto kārtību.
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Skolā izveidotas personu lietas visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Dati ievadīti VIIS datu bāzē. Ir visu darbinieku amata apraksti, kuros ir noteikti darba
pienākumi, tiesības un atbildības jomas.
Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu. Par personāla
pārvaldību tiešā veidā atbild direktore, nodrošina informācijas apmaiņu par
pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktora darba pienākumi, tiesības un
atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstā.
Direktore plāno, organizē un vada Skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to
izpildi. Direktore savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo
atbalstu.
Skolā darbojas pedagoģiskā padome. Skolas pedagoģiskās padomes sēdes tiek
protokolētas. Notiek pieņemto lēmumu izpildes kontrole.
Skolā ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Aktuālie jautājumi tiek
risināti nekavējoši.
Direktore nodrošina organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē
īstenotajām izglītības programmām. Metodisko darbu veic sadarbībā ar Latvijas
Basketbola savienību un ar citām sportu pārstāvošām institūcijām. Treneriem
nodrošina metodisko palīdzību.
Vērtējums - labi.
4.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Ogrē Skola sadarbojas ar Ogres novada domi, Ogres novada izglītības
pārvaldi, vispārizglītojošām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm. Sadarbība paver
plašākas iespējas projektu izstrādē dalībai nometnēs un turnīros.
Laba sadarbība ar BK “Ogre”, kas veicina audzēkņu izaugsmi un mērķi
nākotnē pārstāvēt šo klubu.
Valsts mērogā Skolai ir sadarbība ar IZM, Latvijas Basketbola savienību
(LBS), BBBL, BKUS.
Sadarbībā ar Basketbola savienību skolas vadība un treneri risina aktuālus
basketbola attīstības jautājumus. Basketbola skola organizē daudz LJBL regulārā
čempionāta sacensības, kā arī finālsacensības. 2019./2020. gada sezonā noorganizējām
trīs posmus BBBL čempionātā.
Sporta skolai ir sadarbība ar Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru
padomi. Sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiek nodrošināta prakses
vieta studentiem.
Organizē un vada Ogres novada vispārizglītojošo skolu basketbola turnīru
Sporta dienā, palīdz organizēt Ogres novada basketbola čempionātu.
Treneris Elvis Lapiņš ir darbojas Latvijas Basketbola savienības (LBS) 3x3
komisijā. Latvijas jaunatnes izlašu treneru korpusā ir strādājuši – Pēteris Ozoliņš,
Dāvis Feikners, Uldis Švēde, Rolands Pauliņš, kā arī fizioterapeite Kristīne Plūme.
Uldis Švēde ir BK “Ogre” otrais treneris.
Direktore Ilga Neimane darbojas Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru
padomē, LBS jaunatnes komisijā, Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā
komisijā.
Vērtējums - ļoti labi.
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5.Citi sasniegumi (Skolai specifiskais)
Pirmkārt jāmin tas, ka skola ir viena no nedaudzajām Basketbola skolām
Latvijā, ar to saistīti daudzi plusi.
Skola ir sporta izglītības iestāde novadā, kas realizē profesionālās ievirzes
izglītības sporta programmas basketbolā.
Skola ir tradīcijām bagāta. Mācību-treniņu procesus vada gan pedagogi ar
pieredzi, gan jauni enerģiski un idejām bagāti treneri.
Skola savā pastāvēšanas laikā ir izaudzinājusi daudzus sportistus, lepojas ar
saviem sportistiem, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus. Rinalds Sirsniņš, Kaspars
Bērziņš, Artūrs Bērziņš popularizējuši Ogres un Latvijas vārdu ar savu dalību Latvijas
vīriešu izlasēs, dažādu valstu klubu komandās, kā arī pārstāvot BK “Ogre” komandu.
Ar 2010. gada Eiropas U18 čempionāta sudraba medaļa ieguvēju Renāru
Magoni, arī kurš 2018./2019. un 2019./2020.gada sezonā BK “Ogre” sastāvā izcīnīja
bronzas un sudraba medaļas Latvijas basketbola līgā. Ar 2014.gada Eiropas
čempionāta U16 izlases sudraba medaļas ieguvēju Niku Kārli Jansonu. Ar 2018.gada
Eiropas čempionāta U18 izlases sudraba medaļas ieguvēju Mārci Šteinbergu. Ar
Latvijas labāko un vienu no pasaules labākajiem Slam Dunk meistariem Kristapu
Dārgo!
Skolas pedagogi un audzēkņi saņēmuši dažādus apbalvojumus. IZM Atzinības
rakstus saņēmuši treneri Pēteris Ozoliņš, Rolands Pauliņš.
Ogres novada pašvaldības pateicību “Gada Skolotājs 2017” nominācijā “Par
inovācijām izglītības procesā profesionālās un interešu izglītības iestādēs” saņēma
Ogres Basketbola skolas treneris Dāvis Feikners.
2018. gada Ogres novada sporta laureāti - Nominācija “Bērnu sporta laureāts –
komandas”: Ogres Basketbolas skolas U-14 komanda (Markuss Kevins Kirilko,
Artjoms Pļetņovs, Ralfs Tumaševs, Jānis Jēkabs Vārna, Andis Jānis Avišāns, Roberts
Eglītis, Kristiāns Frīdenbergs, Kristers Kalnozols, Markuss Lastiņš, Kārlis Rūdolfs
Mednis, Bruno Spūlis, Kārlis Zariņš. Gustavs Vanags, treneris Rolands Pauliņš).
Nominācijā “Gada jaunā komanda”: Ogres Basketbola skolas U19 komanda
(Dāvids Atelbauers, Jēkabs Paeglītis, Andris Berkolds, Ēriks Naumenko, Linards
Birža, Jēkabs Belevičs, Kristers Ričards Auniņš, Andris Grišulis, Mārtiņš Kristians
Rocēns, Mikus Brencāns, Mārcis Šteinbergs, Leonards Kļaviņš, Mikus Muižnieks,
Ēriks Utināns). Komandas treneri – Pēteris Ozoliņš un Dāvis Feikners.
Nominācija “Gada komanda”: basketbola komanda “Ogre” (Artūrs Bērziņš,
Guntis Sīpoliņš, Kristaps Dārgais, Jānis Pozņaks, Rihards Zēbergs, Gints Antrops,
Rinalds Sirsniņš, Lauris Mizis, Roberts Niedra, Jānis Antrops, Mārcis Vītols, Dāvids
Atelbauers Mārcis Šteinbergs, Mikus Muižnieks, treneri – Artūrs VisockisRubenis,
Uldis Švēde, Uvis Helmanis, Dāvis Feikners, fizioterapeite – Kristīne Plūme).
Nominācijā “Sporta entuziasts”: Anna Mičule (Basketbola skolas dežurante),
Nominācijā “Gada jaunatnes treneris”: Pēteris Ozoliņš, nominācijā “Gada
treneris”: Artūrs Visockis-Rubenis, nominācijā “Gada jaunais sportists”: Mārcis
Šteinbergs.
2019. gada Ogres novada sporta laureāti - Nominācijā “Gada komanda” balvu
saņēma Basketbola klubs “Ogre”, kuri izcīnīja bronzas godalgas Latvijas basketbola
līgā un bija Final4 dalībnieki Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (Rinalds Sirsniņš,
Marts Ričards Ozolinkēvičs, Mikus Muižnieks, Viktors Iļjins, Lauris Mizis, Kaspars
Bērziņš, Rihards Zēbergs, Jānis Pozņaks, Kristaps Dārgais, Edgars Lasenbergs,
Mārcis Šteinbergs un Kārlis Apsītis, galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis,
treneris Uldis Švēde, fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners, fizioterapeite
Kristīne Plūme, ģenerālmenedžeris Jānis Laganovskis).
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Nominācijā “Gada jaunā komanda” - Ogres Basketbola skolas U-15 jauniešu
komanda (Ralfs Tumaševs, Harijs Edvards Kaupmanis, Roberts Eglītis, Markuss
Lastiņš, Kārlis Zariņš, Kristiāns Frīdenbergs, Patriks Pabrieža, Artjoms Pļetņovs,
Jēkabs Jānis Vārna, Andis Jānis Avišāns, Kristers Kalnozols, Kārlis Rūdolfs Mednis,
Markuss Kevins Kirilko, Gustavs Vanags, Emīls Anrijs Balodis, treneris Rolands
Pauliņš).
Ogres novada “Jauniešu Gada balva 2019”, balvu nominācijā “Jaunietis
skolotājs” saņēma Ogres Basketbola skolas treneris Elvis Lapiņš.
6.Turpmākā attīstība
Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības
programmas

Pilnveidot izglītības saturu un kvalitāti,
saglabājot programmu īstenošanas
pamatprincipus. Turpināt kvalitatīvi realizēt
profesionālās ievirzes programmas.

Mācīšana un mācīšanās
Mācīšanas kvalitāte

Izmantot jaunākās IKT piedāvātās sistēmas
mācību-treniņu procesa kvalitātes celšanai.
Turpināt profesionālu pedagogu vadībā
apgūt basketbola programmas.
Turpināt papildināt materiāli tehnisko bāzi
ar jaunu un mūsdienīgu inventāru, rast
iespēju potenciāli labākajiem audzēkņiem
nodrošināt modernu sporta tehnoloģiju
pieejamību.
Lai pilnvērtīgāk izvērtētu katra audzēkņa
sasniegumus, nepieciešams izveidot
vienotu uzskaites sistēmu audzēkņiem.
Normatīvu pilnveidošana un izmantošana
audzēkņu novērtēšanā.

Mācīšanās kvalitāte

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Izglītojamo sasniegumi
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Veikt audzēkņu ikdienas darba uzskaiti.
Izmantot LBS izstrādātās un piedāvātās
uzskaites sistēmas.
Izveidot Skolā motivācijas sistēmu
audzēkņiem, lai veicinātu viņu sportisko
sasniegumu izaugsmi.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārvaldes
darbos

Atbalsts izglītojamiem
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais Audzēkņu izglītošana, informēšana par
atbalsts
aizliegto preparātu lietošanas ietekmi uz
sportista veselību.
Sportista ētikas principu apzināšana,
efektīva pielietošana audzēkņu sportisko
rezultātu uzlabošanā.
Drošības garantēšana (drošība un darba
Precīzi un sistemātiski ievērot visus
aizsardzība)
drošības noteikums, savlaicīgi instruēt
audzēkņus, veikt aktīvu preventīvo darbu
pārkāpumu novēršanā.
Atbalsts personības veidošanā
Turpināt meistarklašu ciklu.
Atbalsts karjeras izglītībā
Turpināt piedāvāt studentiem iespējas iziet
pedagoģisko praksi, kas perspektīvā
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nodrošinātu Skolu ar jaunajiem
speciālistiem.
Rast iespēju plašākai VFS trenera piesaistei
sporta izglītības programmās. Iesaistīt VFS
treneri individuālo plānu izstrādāšanā
audzēkņiem, kas ilgstoši slimo vai iesaistās
treniņu procesā pēc traumu rehabilitācijas.
Atbalstīt bērnu un jauniešu ar īpašām
vajadzībām iesaisti aktivitātēs.
Sākt izmantot e-klasi kā saziņas līdzekli ar
audzēkņiem un vecākiem.

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām
Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestādes vide
Mikroklimats

Dažādu aktuālu jautājumu risināšanā
iesaistīt visus darbiniekus, veicināt
darbinieku līdzatbildību.
Turpināt Skolas telpu modernizāciju un
labiekārtošanu. Skolas tēla veidošanu.
Mašīnu stāvvietas paplašināšana Skolas
teritorijā.

Fiziskā vide un vides pieejamība

Izglītības iestādes resursi
Iekārtas un materiāli tehniskie resursi

Piesaistīt papildus finansējumu inovatīvu
tehnoloģiju iegādei mācību-treniņu procesa
uzlabošanā.

Personālresursi

Savstarpēji nodot labāko praksi gados
jaunākiem kolēģiem. Veicināt pedagogu
profesionālās meistarības un pieredzes
pilnveidi konkurences apstākļos.
Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Izglītības iestādes darba pašnovērtēšana un Veikt regulāru Sporta skolas darba
attīstības plānošana
izvērtēšanu un tālākas darbības plānošanu.
Pilnveidot Skolas darbību reglamentējošos
dokumentus atbilstoši iekšējiem un ārējiem
normatīvajiem aktiem.
Izglītības iestādes vadības darbs un
Turpināt meklēt un izmantot jaunas pieejas
personāla pārvaldība
izglītības iestādes vadības darba kvalitātes
paaugstināšanai.
Izglītības iestādes sadarbība ar citām
Turpināt pilnveidot sadarbību ar
institūcijām
līdzšinējiem un piesaistīt jaunus sadarbības
partnerus.
Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane

_______________________
z.v.

SASKAŅOTS
Ogres novada domes
izpilddirektors Pēteris Špakovskis

_________________________
z.v.

2020.gada 23.aprīlī
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