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1. Iestādes vispārīgs raksturojums.  

 

 Ogres novada sporta centrs ir Ogres novada pašvaldības dibināta un Ogres domes Izglītības un sporta 

pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas vieglatlētikā, futbolā, handbolā, svarcelšanā, orientēšanās sportā, mākslas 

vingrošanā, veicinot sporta veidu attīstību Ogres novadā.  

Sporta centra juridiskā adrese: Skolas ielā 21, Ogrē, LV-5001. Ogres novada sporta centra darbības 

tiesiskais pamats ir sporta centra Nolikums. Pirmsākumi ir meklējami 1962.gadā, 1990.gadā Ogres rajona 

sporta skola tika reorganizēta un pievienota Ogres bērnu un jauniešu centram. 1992.gadā notika kārtējā 

reorganizācija, jo tika izveidots Ogres pilsētas sporta centrs. Vēlāk, izveidojoties Ogres novadam, tika 

pārdēvēts par Ogres novada sporta centru. 

      Ogres novada sporta centrs ir akreditēts trīs reizes: 2002.gadā, 2007.gadā un 2013.gadā. Visas 

akreditācijās norisinājušās sekmīgi. 2013.gadā Ogres novada sporta centrs akreditēts uz 6 gadiem. 

           Ogres novada sporta centrs īsteno ar Izglītības un kvalitātes dienesta 2013.gada 21.maija lēmumu 

licencētas sekojošas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

 

1.  Futbols – 20V 81300, licences Nr.P-7633, 30V 81300, licences Nr.P-7634; 

2.  Handbols – 20V 81300, licences Nr.P7635, 30V 81300, licences Nr.P-7636; 

3.  Orientēšanās sports - 20V 81300, licences Nr.P7639, 30V 81300, licences Nr.P-7640; 

4.  Mākslas vingrošana - 20V 81300, licences Nr.P7637, 30V 81300, licences Nr.P-14121;   [U2]  

5.  Svarcelšana - 20V 81300, licences Nr.P7641, 30V 81300, licences Nr.P-7642; 

6.  Vieglatlētika - 20V 81300, licences Nr.P7643, 30V 81300, licences Nr.P-7644; 

 

Finansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai daļēji tiek saņemts no valsts 

mērķdotācijas, pārējo nepieciešamo finansējumu nodrošina Ogres novada pašvaldība. Ogres novada 

pašvaldība finansē arī mācību procesa nodrošināšanu, apsaimniekošanu un ar sporta bāzes atjaunošanu 

saistītos izdevumus. Papildus ieņēmumi ir juridisku un fizisku personu ziedojumi. 

      Ogres novada sporta centrā strādā direktore, sporta attīstības darba organizators, sporta projektu 

koordinatore, direktores vietniece mācību darbā, 19 treneri.  Sporta bāzes saimnieciskās vajadzības 

nodrošina  direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos, un 22 tehniskie darbinieki. Dokumentu apriti 

pārvalda lietvede, grāmatvedības un finanšu uzskaiti nodrošina Ogres novada pašvaldības centralizētā 

grāmatvedība. Sporta centrā strādā arī fizioterapeits. 

        2016./2017. mācību gadā bija 386 audzēkņi 34 mācību – treniņu grupās: vieglatlētikā, futbolā, 

handbolā, svarcelšanā, orientēšanās sportā un mākslas vingrošanā. 

          Ogres novada sporta centram ir sava sporta bāze ar nepieciešamo aprīkojumu un inventāru. Skolas 

ielā 21 atrodas: 

•         stadions, kas atbilst visām prasībām, lai varētu organizēt Latvijas un starptautiskās sacensības 

vieglatlētikā un futbolā; 

•         universālā sporta halle, kur var trenēties un rīkot sacensības vieglatlētikas atsevišķās disciplīnās, telpu 

futbolā, handbolā, svarcelšanā, mākslas vingrošanā un citos sporta veidos; 

•         divi sintētiskie sporta laukumi ar iespēju spēlēt tenisu, futbolu, handbolu; 

•         divi pludmales volejbola laukumi, kur iespējams nodrošināt treniņu daudzveidību vasaras periodā; 

•         laukums ar četriem ielu basketbola groziem; 

•         zem stadiona tribīnēm atrodas specializētā svarcelšanas zāle un telpas sporta inventāra glabāšanai. 

Skolas ielā 12 atrodas: 

•         sporta zāle (18X33m), kas paredzēta galvenokārt treniņprocesa organizēšanai; trenažieru zāle; 

horeogrāfijas zāle. 

Sporta centra pārziņā atrodas arī šautuve (50m) ar piebūvi un Ogres Valsts ģimnāzijas, Meža prospektā 14, 

sporta laukums ar sintētiskā seguma futbola laukumu. 
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Ogres novada sporta centrs praktiski īsteno šādas pamatfunkcijas: 

1.  12 licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizāciju, 

2.  sporta sacensību organizēšanu, 

3.  veselīga dzīvesveida popularizēšana ar tautas sporta pasākumu organizēšanu, 

4.  sporta bāzes apsaimniekošanu. 

Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar klubiem nodrošina sporta dzīves koordinēšanu un pasākumu 

organizēšanu novadā - tie ir čempionāti, tradicionālie skrējieni, turnīri, u.c. pasākumi. 

Sporta centram ir mājas lapa www.ogressportacentrs.lv, kur tiek atspoguļota informācija par plānotiem 

pasākumiem, sacensību rezultātiem, informācija par sporta skolas darbu, u.t.t. 

Ir arī problēmu loks – zems treneru atalgojums, kas nemotivē jaunos speciālistus darbam sporta skolā. Nav 

iespēju diferencēt treneru atalgojumu saskaņā ar darba rezultātiem. 

Iestādes finansējums 2016.gadā: 

 

Rādītāja nosaukums  Summa (EUR) 

Iestādes kopējais finansējums  674252.00 

t.sk. no valsts budžeta  113373.00 

no pašvaldības budžeta  560879.00 

maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

 43000.00 

citi avoti (norādīt)  1600 

 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi.  

             Sporta centra (izglītības iestādes) darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu: veselas, fiziski, garīgi 

un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās 

sporta vērtības nozīmi. 

Programmu īstenošana nodrošina bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, radot iespēju saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, samazinot risku pievērsties alkoholismam, narkomānijai, noziedzībai un citām 

negatīvām tendencēm. 

 

Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Kvalitatīvi īstenot esošās 

profesionālās ievirzes izglītības 

sporta programmas. 

Īstenotas 12 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, ir atbilstošas kvalifikācijas treneri un 

resursi, labs grupu piepildījums. 

http://www.ogressportacentrs/
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Mācīšana un 

mācīšanās 

Treneri strādā saskaņā ar gada 

plānu un apstiprināto nodarbību 

grafiku. 

Pedagogu darba izvērtējums. 

Treneri strādā pēc gada plāna, kas izstrādāts 

saskaņā ar Ministru kabineta Nr.1036 „Kārtība, 

kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

programmas“ noteikumiem. 

Mācību darba uzskaites žurnālos tiek atspoguļots 

detalizēts mēneša plāns. Nodarbību grafiki tiek 

mainīti pēc nepieciešamības, saskaņā ar 

sacensību kalendāru. 

Pēc sacensībām treneris iesniedz atskaiti par 

sasniegtajiem rezultātiem, mācību gada beigās 

tiek iesniegts savu grupu darba izvērtējumu. 

 
 

Sporta bāžu pieejamība, 

inventāra nodrošināšana, plānā 

paredzēto sacensību 

apmeklēšana. 

Visu izglītības programmu kvalitatīvai 

īstenošanai ir nodrošināta atbilstoša sporta bāze 

un inventārs. Tiek nodrošināts transports 

izbraukumiem uz sacensībām, dalības maksas, 

attiecīgu licenču iegāde. 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Augstas klases sportistu 

sagatavošana. Izveidot labāko 

audzēkņu uzskaiti, atbalstīt 

Ogres audzēkņus Latvijas 

izlases sastāvā. 

Ogres novadā ir izveidots labāko sportistu 

saraksts, kas ļauj atbalstīt jaunos sportistus 

finansiāli.  

Audzēkņi, kuriem ir augsti sasniegumi sportā, 

saņem Jaunatnes sporta finansējumu sporta 

nometnēm vai dalībai starptautiskajās 

sacensībās.  

Atbalsts 

audzēkņiem 

Nodrošināt atbalsta pasākumus 

audzēkņiem. 

Darbs ar talantīgiem 

audzēkņiem. 

Labāko sportistu godināšana. 

Audzēkņi tiek nodrošināti ar labiem treniņu 

apstākļiem, regulāri tiek atjaunots inventārs. 

Nodrošināta dalība dažāda mēroga sacensībās. 

Iespēja apgūt attiecīgā sporta veida 

(vieglatlētikā, orientēšanās, handbolā, futbolā) 

tiesneša darba pamatprasmes. Bezmaksas 

veselības aprūpe sporta centra audzēkņiem. 

Izlašu dalībnieki, LČ medaļnieki tiek atbrīvoti 

no mācību maksas uz pusgadu.  

Katru gadu sadarbībā ar Ogres novada 

pašvaldību tiek organizēts pasākums Sporta 

laureāts, kurā tiek godināti labākie sportisti. 

Sporta centrā iedibināta jauna tradīcija 

Lepošanās diena, lai pateiktos treneriem un 

sportistiem par ieguldīto darbu un panākumiem 

sportā. 
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Skolas vide Sporta centra telpu remonts 

(sporta zāle, Skolas 12). 

Stadiona kompleksa 

labiekārtošana. 

Veidot emocionāli, fiziski un 

psiholoģiski drošu vidi. 

Sporta centrā ir veikti vairāki 

uzlabošanas  darbi: nomainīts apgaismojums uz 

LED apgaismojumu sporta hallē, sporta zālē un 

trenažieru zālē.  

 

Resursi Pedagogu profesionālā 

pilnveide. 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 

sertifikāts, treneri savas zināšanas papildinājuši 

apmaksātos Latvijas treneru tālākizglītības  un 

sporta veidu federāciju rīkotos kursos. 

Treneriem ir iespēja iesaistīties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

procesa pasākumos. 

 
 

Sporta inventāra modernizācija. Budžeta ietvaros ik gadu katrā sporta veidā tiek 

atjaunots sporta formu un inventāra klāsts. 

Sporta centra 

darba organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Sporta centra 

darbības  pilnveidošana, treneru 

iesaistīšana darba organizācijas 

procesā. 

Sporta centra administrācija kopā ar treneriem 

sastāda kalendāros plānus. Regulāri notiek 

pedagoģiskās  sēdes. Sporta centra vadība plāno 

skolas darba kontroli. 

Treneri katru gadu veic sava darba analīzi. 

Sporta centra administrācija un treneri aktīvi 

iesaistās sporta federāciju darbā, piedalās 

sanāksmēs, palīdz sacensību 

organizēšanā.  Direktore un direktores vietniece 

piedalās LSIIDP organizētajos semināros. 

 

3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.  

  

Iepriekšējā akreditācija Ogres novada sporta centrā notika 2013.gada augustā. Sporta centrs tika akreditēts 

uz sešiem gadiem sekojošās programmās: vieglatlētikā, futbolā, handbolā, svarcelšanā, orientēšanās sportā. 

No akreditācijas ekspertu komisijas tika saņemti priekšlikumi iestādes darbības/izglītības programmu 

īstenošanas uzlabošanai: 

1.         Izglītības iestādē pilnvērtīgai jauno izglītojamo sagatavošanai svarcelšanā trūkst 15 kg svarcelšanas 

stienis un 2.5 kg, 5 kg lielo plastmasas disku. 

Šāds inventārs ir paredzēts bērniem, bet tā kā sporta centrā darbojas SMP-3 un ASM grupas, aktuālāk bija 

iegādāties svaru stieņu statīvu. 

2.         Vieglatlētikas uzņemšanas un pārcelšanas noteikumus papildināt ar kontrolnormatīviem. 

Kontrolnormatīvi ir izstrādāti. 

3.         Trenerim svarcelšanā trūkst nepieciešamo treneru kvalifikācijas paaugstināšanas stundu skaita. Lai 

sekmīgi turpinātu sporta izglītības programmu attīstību nākotnē būtu jāplāno finansējums treneru likmēm – 

svarcelšanā, mākslas vingrošanā un vieglatlētikā. 

Tā kā īstenojamo programmu skaits sporta centrā ir pieaudzis, ir palielinājies ar obligātās dokumentācijas 

apjoms, tādēļ, lai nodrošinātu kvalitatīvu lietvedības procesu, būtu nepieciešams plānot lietveža amata 

vienību, jo šobrīd to nodrošina izglītības iestādes vadītājs. 
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Svarcelšanas treneris 2014.gada 16.maijā ir ieguvis B kategorijas sporta speciālista, ar tiesībām strādāt par 

svarcelšanas treneri, sertifikātu.  

Sporta centrā strādā lietvede, kura uzrauga visu dokumentu apriti, kārto arhīva lietas. Pastāvīgi glabājamās 

lietas sakārtotas līdz 2014.gadam. 

4.      Amatu aprakstu aktualizēšana šobrīd ir procesā.  

  

  

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.  

Vērtējums – labi. 

5.1. Mācību saturs. 

Vērtējums – labi.  

 

4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas.  

  

          2015./2016.gadā Ogres novada sporta centrs īsteno sekojošas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: 

n.p.k. Programmas nosaukums KODS Īstenošanas ilgums 

1. vieglatlētika 20V 81300 8 gadi 

2. 
 

30V 81300 4 gadi 

3. futbols 20V 81300 8 gadi 

4. 
 

30V 81300 4 gadi 

5. handbols 20V 81300 8 gadi 

6. 
 

30V 81300 4 gadi 

7. Orientēšanas sports 20V 81300 8 gadi 

8. 
 

30V 81300 4 gadi 

9. Mākslas vingrošana 20V 81300 8 gadi 

10. 
 

30V 81300 4 gadi 

11. svarcelšana 30V 81300 4 gadi 

 

Izglītojamo skaits uz 2016.gada oktobri – 401 izglītojamie. Vieglatlētikā  109 izglītojamie, 

futbolā 158 izglītojamie, handbolā 50 izglītojamie, orientēšanās sportā 46 izglītojamie, 

svarcelšanā- 5, mākslas vingrošanā 33 izglītojamie. 

Mācību treniņu darbs tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. Treneri izprot programmas 

noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

Katru mācību gadu, atbilstoši apstiprinātajām programmām, tiek veidoti nodarbību saraksti. Tie ir 

pārskatāmi, apstiprināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.Sporta centra vadība sezonāli vai 

nepieciešamības gadījumā maina treniņu grafikus. 

Treneriem mācību – treniņu žurnālā ir gada plāns un mēneša plāni, kas atbilst licencētajai 

programmai un sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams. 

Mēneša plānos ir norādīta  laika sadale katra temata apguvei, plānotie normatīvu kārtošanas datumi. Treneri 
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plāno un veic individuālo darbu ar talantīgākajiem izglītojamiem. Plānojot darbu, treneris ņem vērā 

izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli pie tehnisko un taktisko elementu apguves. Praktiskajās 

nodarbībās veicina dažādu sporta veidu saikni. Vieglatlēti labprāt nodarbojas ar atlētisko vingrošanu, 

handbolisti treniņos spēlē futbolu, svarcēlāji, lai uzturētu vispārējo fizisko kondīciju, izmanto skriešanas 

elementus, futbolisti izmanto lokanības un stiepšanās vingrojumus, orientieristi labprāt slēpo un skrien, jo 

tas veicina funkcionālo sagatavotību. SSG un MT-1 grupu audzēkņiem mācību procesā tiek iekļautas dažādas 

spēles un rotaļas. Sporta spēļu audzēkņi VFS uzlabošanai treniņu nodarbībās iekļauj vieglatlētikas elementus. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās. 
Vērtējums – labi 

     

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. 
Vērtējums – labi 

 

Izglītības programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās mācību – treniņu nodarbības notiek 

atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām pēc apstiprinātiem, visiem 

pieejamiem nodarbību grafikiem. Tās vada kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību.  

Mācību gadu uzsākot, saskaņā ar mācību programmu, katrai treniņu grupai izstrādāts gada plāns, 

izvirzot mērķi un uzdevumus.  

Mācību gada laikā regulāri notiek treniņu nodarbību hospitācijas - gan plānotās, gan neplānotās. Reizi gadā 

treneri atskaitās par treniņu grupu darbu un veic sasniegumu analīzi un pašvērtējumu. 

    Mācību - treniņu žurnālus aizpilda atbilstoši prasībām. Sporta centra vadība veic žurnālu pārbaudi 

un  apstiprina nostrādātās stundas. Mēneša beigās tiek saskaņots nākamā mēneša darba plāns. Izglītojamos 

skolā uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu. Ar vecākiem 

tiek slēgts izglītošanas līgums par audzēkņa apmācību profesionālās ievirzes izglītības programmā. Katram 

izglītojamam ir iekārtota personas lieta. Izglītojamo reģistrāciju veic  izglītojamo reģistrācijas un uzskaites 

grāmatā, kā arī VIIS datu bāzē. Pārcelšana nākamajā apmācības posmā notiek, izpildot rezultativitātes 

kritērijus.  

Mācību procesa organizēšanai skolā pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas un resursi teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu apguvei (video, foto, datortehnika, interneta pieslēgums sporta zālēs). Sporta 

bāzes ir aprīkotas un nodrošinātas, ņemot vērā programmu realizēšanai nepieciešamo inventāru. Tiek 

uzklausīti treneru priekšlikumi sporta bāzu pilnveidošanai un inventāra papildināšanai.  

   Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, paņēmienus, līdzekļus, atbilstoši grupu kvalifikācijai, 

apgūstamās programmas specifikai un satura prasībām, audzēkņu spējām un vecuma īpatnībām. Skolā 

pieejama metodiskā literatūra. Atvēlētā budžeta ietvaros tā tiek papildināta ar speciālo literatūru, kā arī ar 

materiāliem no tālākizglītības kursiem. Sporta centra audzēkņi regulāri un aktīvi piedalās sacensībās un citos 

pasākumos, kas notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Sporta centra sacensību 

kalendārais plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz sporta veidu federāciju un savienību apstiprinātajiem valsts 

nozīmes sacensību kalendāriem. Sacensības ir klasificētas pēc nozīmīguma un kvalifikācijas pakāpes.  Sporta 

centrs aktīvi piedalās dažāda mēroga sacensību organizēšanā – tiek organizēti futbola un hanbola turnīri, 

Ogres novada sporta centra atklātās sacensības mākslas vingrošanā, svarcelšanā un vieglatlētikā, kā arī tiek 

organizētas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā, Latvijas čempionāts svarcelšanā un vieglatlētikā.  

Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas, atbilst izglītojamo vecumam un spējām, apgūstamajai 

specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no izglītojamo spējām un 

īpatnībām.  

         Teorētisko zināšanu labākai apguvei treneri izmanto modernās tehnoloģijas. Tiek filmēti treniņu 

procesi, sacensības, veikta to analīze. Tiek izmantoti internetā pieejamie spēļu un sacensību ieraksti, kurus 

treneris kopā ar saviem audzēkņiem analizē. Kvalitātes uzlabošanai būtu jāiegādājas kamera filmēšanai, 

jauns projektors un ekrāns. 
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   Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai treneri pielieto sacensību metodi mācību – treniņu nodarbību 

laikā. Mācību procesa analīze notiek, pamatojoties uz grupas darba, rezultātu, izglītības programmas izpildes 

analīzi. Šo darbu treneri veic sadarbībā ar administrāciju, ne retāk kā 1 reizi mācību gadā, pēc sacensību 

sezonas. Tiek iesniegta arī rakstiska darba analīze. Izglītības process tiek pilnveidots atbilstoši analīzes 

rezultātiem. 

  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 
Vērtējums – ļoti labi 

 

Sporta skolas audzēkņi mācību gada sākumā tiek informēti, kādā apmācības gada grupā trenēsies, 

par prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām, iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības 

tehnikas noteikumiem. Izglītojamie zina un izprot mācību - treniņu uzdevumus, mērķus un trenera izvirzītās 

prasības, prot strādāt individuāli, grupās. Pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību - treniņu darbu, rosina 

strādāt atbilstoši spējām, motivē mērķtiecīgam, regulāram treniņu darbam, talantīgākos audzēkņus gatavo 

augstu sasniegumu sportam. Audzēkņiem ir pieejamas moderna sporta bāze un atbilstošs inventārs, lai 

izpildītu programmas prasības. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas nodarboties sporta bāzēs 

(sporta zālē, stadionā, trenažieru zālē, peldbaseinā, slēpošanas trasē). Treniņu process tiek organizēts pēc 

audzēkņu spējām, ievērojot viņu veselības stāvokli.  

Audzēkņiem, pēc slimošanas vai traumām atgriežoties treniņu procesā, darbs notiek pēc individuāla 

plāna ar zemāku slodzi un intensitāti. Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi 

papildus treniņiem (piem. vieglatlētiem – gatavojoties LČ treniņi notiek Rīgas sporta manēžā). Pedagogi un 

administrācija rūpīgi seko treniņnodarbību un sacensību apmeklējumam. Tiek uzskaitīti kavējumi un kopā 

ar treneri analizēti kavējumu iemesli, ja nepieciešams, notiek pārrunas ar vecākiem. Tiek analizēts grupu 

noturīgums un audzēkņu atskaitīšanas iemesli. Sporta skolas audzēkņi apgūst tiesnešu prasmes, labākie tiek 

iesaistīti vietējo turnīru un valsts mēroga sacensību tiesāšanā.  

Audzēkņi piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Kausu izcīņās, Latvijas 

Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Audzēkņi ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek 

iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā.  

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 
Vērtējums – labi 

 

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo sasniegumus un atspoguļo to izglītības iestādes dokumentācijā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Atbilstoši grupas kvalifikācijai gada plānā ir kontrolnormatīvu veikšana. Skolā katram sporta veidam 

ir izstrādāti un apstiprināti kontrolnormatīvi. Tie darbojas kā kritērijs grupu kvalifikācijas apstiprināšanā, 

audzēkņu uzņemšanai vai pārcelšanai atbilstošas kvalifikācijas mācību – treniņu grupā.  

Katra mācību gada beigās treneri iesniedz atskaiti par mācību treniņu grupas darba vērtējumu, kas ir 

par pamatu mērķu un uzdevumu izvirzīšanai nākamajam mācību gadam. Sasniegumus un vērtējumu 

direktora vietniece analizē pedagoģiskās padomes sēdē. 

Sporta centrā atrodas Sporta centra organizēto sacensību nolikumi, rezultātu protokoli katram sporta 

veidam atsevišķi.  

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām 

prasībām. 

Informācija par sportiskajiem sasniegumiem tiek publicēta sporta centra mājas lapā, kā arī Ogres 

novada mājas lapā - sadaļā “Sports”, laikrakstos “Ogres Vēstis Visiem,” “Ogrēnietis”. 

 

4.2.             Izglītojamo sasniegumi. 

Vērtējums – labi. 
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 Ogres novada sporta centra audzēkņi sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās 

iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Sasniegumi tiek 

analizēti un rezultāti izvērtēti. Audzēkņi regulāri ieņem godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās. Ir 

Latvijas izlašu kandidāti un dalībnieki. 

  

4.4. Atbalsts izglītojamiem. 

Vērtējums – labi 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. 
Vērtējums- ļoti labi 

 

Apgūstot trenera specialitāti, mācību procesā ir iekļauts mācību priekšmets – psiholoģijas pamati. 

Ikdienas situācijās – treniņnodarbību vai sacensību laikā – treneris, zinot savu audzēkni, spēj sniegt 

nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.  

Sporta centrā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību gan treniņnodarbību laikā, gan 

izbraukumos uz sacensībām. Treneri katra mācību gada sākumā audzēkņus iepazīstina ar drošības 

noteikumiem un instrukcijām. Audzēkņi ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem. 

Pirms sacensībām un treniņnometnēm treneri atkārtoti instruē audzēkņus par drošību, ko audzēkņi 

apliecina ar parakstu uz speciālām veidlapām. 

Visās sporta bāzēs, kur notiek nodarbības, ir izvietoti evakuācijas plāni, uzstādītas norādes par izejām 

no telpām un veiktas praktiskās mācības. Darbinieki un audzēkņi zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Ir 

iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, 

amatu aprakstiem, iekšējās kārtības noteikumiem.  

Sporta centrā ir medicīnas kabinets, kur strādā fizioterapeits. Katru mācību gadu izglītojamajiem tiek 

veikta padziļinātā veselības pārbaude, ko veic Valsts veselības sporta medicīnas centrs, ar ko Sporta centram 

ir noslēgts sadarbības līgums. Pēc veselības pārbaudes, treneri rakstiski tiek informēti par audzēkņu veselības 

stāvokli un ieteikumiem. Pēc slimošanas audzēkņi iesniedz attiecīgu ģimenes ārsta izziņu. Sporta centrs 

garantē medicīnas personāla klātbūtni visās iekšēji organizētajās sacensībās. 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 
Vērtējums – labi. 

 

Nodrošinot mācību treniņu procesu, netieši tiek veikts liels ieguldījums jauniešu personības 

veidošanā. Tiek izkoptas tādas īpašības kā atbildība, disciplīna, neatlaidība un gribasspēks. Treniņprocesā 

tiek risināti jautājumi, kas bērniem attiecīgajā vecumā ir saistoši. Treneri sadarbojas ar vecākiem, klašu 

audzinātājiem, lai risinātu audzēkņu personības veidošanos un attīstības jautājumus. 

Sporta centrs plāno un organizē sporta pasākumus, virza audzēkņus dalībai dažāda līmeņa sacensībās. 

Talantīgākajiem audzēkņiem iespēju robežās tiek sniegts atbalsts, dodot iespēju piedalīties valsts un 

starptautiskajās sacensībās. Audzēkņi apgūst sava sporta veida tiesāšanas pamatprasmes un atbilstoši 

iemaņām iesaistās attiecīgās federācijas sacensību, vietējo čempionātu un sporta centra rīkoto sacensību 

organizēšanā. 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 
Vērtējums – labi. 

 

           Apgūstot pilnu sporta centra īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību ciklu, 

audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.  

Treniņu nodarbībās pavadītais laiks un treneris, kā personība, veicina audzēkņos vēlmi izvēlēties profesiju, 

kas saistīta ar sportu.  
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Sporta centram izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas sporta pedagoģijas  akadēmiju. Katru gadu sporta 

centrs slēdz  līgumus par studentu mācību praksi. Patīkami, ka daļa no studentiem ir sporta centra absolventi. 

Prakses laikā studenti apgūst ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas gan mācību darba organizēšanā, 

gan treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā.  

Sporta centrs organizē valsts un starptautiska līmeņa sacensības, kur vienmēr tiek iesaistīti audzēkņi. 

Audzēkņi piedalās arī sacensību tiesāšanā, kas ir viens no izglītības programmas izpildes kritērijiem, tādējādi 

iegūstot iemaņas gan teorijā, gan praksē. 

  

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 
Vērtējums – ļoti labi. 

 

       Sporta centra audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un spējām. 

Sporta centrs atbalsta trenerus darbā ar spējīgākajiem izglītojamiem, veicina un atbalsta viņu līdzdalību 

sacensībās, u.c. sporta pasākumos. Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo audzēkņu piedalīšanos 

Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo izlašu sastāvos, perspektīvākie audzēkņi piedalās klubu treniņos, 

treniņnometnēs ārvalstīs. Treneri iespēju robežās sniedz atbalstu izglītojamajiem, organizējot treniņus pēc 

individuāla plāna, izmanto dažādas treniņu metodes, kuras atbilstoši pielāgo audzēkņu spējām, vērā tiek 

ņemtas visu izglītojamo intereses.  

Traumu un slimību rezultātā neapgūto mācību vielu novērš ar individuālo darbu, slodzes 

diferenciāciju nodarbībās. Sporta centrā fizioterapeits strādā ar audzēkņiem pēc slimošanas, dažādām 

mikrotraumām, tādējādi palīdzot ātrāk pilnvērtīgi atgriezties treniņu procesā. 

Izglītojamajiem, kuri apgūst vēl citas - mūzikas, interešu izglītības programmas, vai mācās citās 

pilsētās, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām.  

 

4.4.5.  Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 
Vērtējums – labi. 

 

    Ogres novada sporta centra halli  divreiz nedēļā  izmanto cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Speciālistu uzraudzībā  šie cilvēki apgūst kustību pamatus, sporta spēļu pamatus. 

Ir nodrošināta iespēja iekļūt sporta hallē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. 

Sporta hallē ir iekārtota speciāla tualete šiem cilvēkiem. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 
Vērtējums – labi. 

 

     Ogres novada sporta centrā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Iestājoties sporta 

centrā, audzēkņa vecāki raksta iesniegumu un noslēdz izglītošanas līgumu, iepazīstas ar iekšējās kārtības 

noteikumiem un prasībām. Skolā tiek rīkotas vecāku sapulces, kurās vecākus informē par mācību – treniņu 

procesu, saturu, sacensību sistēmu, izglītojamo sasniegumiem, programmas apguvi un izaugsmes iespējām. 

Tiek uzklausīts vecāku viedoklis un ņemti vērā priekšlikumi. Pēc nepieciešamības vecāku sapulcēs piedalās 

administrācijas pārstāvji. Treneri ikdienas darbā komunicē ar vecākiem, tiekoties individuāli, veicot saraksti 

e-pastā, zvanot pa tālruni. Vecāki tiek informēti un iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Vecāki 

tiek informēti par sacensību, turnīru, nometņu norises laiku un vietu. Ir iespējas izglītojamos pavadīt uz 

sacensībām un atbalstīt viņus, līdzdarboties grupu pasākumos (sezonas noslēgumā, futbola turnīros), sporta 

svētkos. Futbola grupās notiek vecāku un audzēkņu draudzības spēles. 2016.gadā tika organizēta Sporta 

centra pasākums GADA BALVA, kur piedalījās audzēkņi un vecāki. Ik gadu vecāki aicināti uz pasākumu 

„OGRES NOVADA SPORTA LAUREĀTS”.  

         Informāciju par sporta centra aktivitātēm, audzēkņu piedalīšanos sacensībās un sasniegtajiem 

rezultātiem sporta centrs regulāri ievieto mājas lapā www.ogressportacentrs.lv, www.osports.lv, interneta 

http://www.osports.lv/
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vietnēs twitter.com/OgresNSC, facebook.com/OgresNSC/, draugiem.lv, pašvaldības mājas lapā 

ogresnovads.lv. Informācija tiek publicēta arī Ogres novada laikrakstos “Ogres Vēstis Visiem”, “Ogrēnietis.” 

          Ogres novada pašvaldībā ir atbalsts mācību maksas jautājuma risināšanā, atbrīvojot no maksājumiem 

50% apmērā maznodrošinātos, trūcīgos, daudzbērnu ģimenes, ja sporta centrā trenējas divi vai vairāk bērni 

no vienas ģimenes. 100% mācību maksas atlaide tiek piemērota audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, 

bāreņiem. Audzēkņi, kuri iekļauti izlašu kandidātu vai dalībnieku sarakstos, LČ medaļnieki, tiek atbrīvoti no 

mācību maksas uz sešiem mēnešiem. Perspektīvākie audzēkņi saņem atbalstu no pašvaldības (izlašu 

nometnēm, ceļa izdevumu segšanai starptautisku sacensību apmeklējumiem, inventāra iegādei).  

. 

4.5. Iestādes vide 
Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.5.1. Mikroklimats: 
Vērtējums – ļoti labi. 

  

         Sporta centrā darbojas profesionāla treneru un apkalpojošā personāla komanda. Sporta centra vadības, 

personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, uzticēšanās un izpalīdzība. Sporta centra vadība atbalsta 

treneru un darbinieku iniciatīvu.  Sporta centrs veiksmīgi plāno un īsteno iestādes tēla veidošanu. Sporta 

centrā tiek koptas esošās un ieviestas jaunas tradīcijas. Stadionā tiek rīkotas talkas, kopīgi svinēti 

Ziemassvētki, ielīgošanas pasākums Vasaras saulgriežos. Veikti kopīgie pieredzes apmaiņas braucieni, kas 

saliedē kolektīvu. 

      Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Sporta centra 

darbinieki kopā ar treneriem cenšas novērst konfliktsituācijas. Darbiniekiem, treneriem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem ir iespēja izteikt savus  priekšlikumus un ierosinājumus.  

      Attieksme pret sporta centra apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. Pozitīvas sadarbības veicināšanai 

tiek uzlabota sporta centra vide, ieviešot jaunus informācijas veidus, sporta centra mājas lapu un logo. Ikviens 

var saņemt nepieciešamo informāciju par treniņu laikiem, vietām un treneriem.       Sporta centra 

iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Tiek veiktas nepieciešamās korekcijas. Iekšējās 

kārtības noteikumos paredzētas izglītojamo tiesības un pienākumi. Izglītojamie un sporta centra darbinieki 

ir iepazīstināti ar noteikumiem un ievēro tos. Audzēkņi sporta centrā jūtas emocionāli un fiziski droši un 

pasargāti. Treniņu procesā tiek akceptēti jautājumi par disciplīnu, ētikas normām, patriotismu, savstarpējo 

cieņu, uzticēšanos, izpalīdzību un sportisko garu. 

  

4.5.2. Fiziskā  vide. 
Vērtējums – ļoti labi. 

 

    Sporta centra telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības 

standartiem, kas saskaņoti ar atbilstošajām institūcijām. Ir pieejami kontrolējošo institūciju pārbaužu 

dokumenti. 

Atzinumi darbības turpināšanai. 

Izglītības programmas īstenošanas 

vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Ogre, Skolas iela 12 

Ogre, Skolas iela 21 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas 

dienesta 

28.06.2017. 

Ogre, Skolas iela 12 

Ogre, Skolas iela 21 

Atzinums no Veselības inspekcijas 25.01.2016. 
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Sporta bāžu noslodzi nosaka nodarbību grafiks, kas nepieciešamības gadījumā tiek mainīts un saskaņots ar 

attiecīgo sporta bāzi. 

 Iespēju robežās un nepieciešamības gadījumā katru gadu tiek veikti uzlabojumi un telpu kosmētiskais 

remonts. Sporta centra telpas ir drošas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Visās bāzēs ir izvietoti evakuāciju 

plāni. Ēku apkārtne ir labiekārtota un sakopta.  Sporta centra darba plānā paredzēta arī apkārtējās vides 

sakopšana.  

  

4.6. Iestādes resursi.  
Vērtējums – labi. 

     

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 
Vērtējums – labi. 

   

        Sporta centram ir laba materiāli tehniskā bāze, stadions ar skrejceļu un pilnībā aprīkotiem 

vieglatlētikas sektoriem. Stadiona teritorijā atrodas vairāki sporta spēļu laukumi, kurus var izmantot treniņu 

procesam. Sporta halle pilnībā aprīkota, arī ar sīko inventāru. Ir sporta zāle un trenažieru zāle. Zem tribīnēm 

atrodas svarcelšanas zāle. Treneru telpa ir aprīkota ar datortehniku. 

         Ir labi treniņu apstākļi futbola grupām, ir dabīgais zālāja futbola laukums 115 x x76m. Ir Ogres valsts 

ģimnāzijas sporta laukums, kur ir futbola laukums ar sintētisko segumu 115 x 76. 

Katru gadu sporta centra budžetā tiek paredzēti līdzekļi inventāra iegādei un formu atjaunošanai. 

Sporta centra direktores vietnieks saimnieciskajā darbā regulāri apseko nodarbību vietas un veic 

nepieciešamos uzlabojumus vai inventāra remontu, lai tas būtu darba kārtībā un drošs lietošanai. 

Sporta centra vadības telpās ir pieejama visa nepieciešamā literatūra īstenojamajām mācību 

programmām. Tā tiek regulāri pārskatīta un papildināta. 

 

4.6.2. Personālresursi.   

Vērtējums – labi. 

 

   Sporta centra 6 profesionālās ievirzes izglītības programmās strādā 19 treneri, kuru kvalifikācija 

atbilst normatīvo aktu prasībām:  

•      Handbolā strādā 2 treneri. Abiem treneriem ir „B“ kategorijas trenera sertifikāts un apliecinājums par 3. 

izglītības kvalitātes pakāpi. 

•      Vieglatlētikā strādā 6 treneri – diviem no treneriem apliecinājums par 3. izglītības kvalitātes pakāpi, vienam 

trenerim ir “A” kategorijas sporta speciālista sertifikāts, četriem „B” kategorijas sporta speciālista sertifikāti. 

•      Futbolā strādā 4 treneri, 2 treneriem “B” kategorijas trenera sertifikāti, viens jaunais treneris, kurš paralēli 

studē LSPA. 

•      Orientēšanās strādā 2 treneri, vienam trenerim „A“ kategorijas trenera sertifikāts un apliecinājums par 4. 

izglītības kvalitātes pakāpi, otram trenerim “C” kategorijas trenera sertifikāts. 

•      Mākslas vingrošanā strādā 4 treneres – divām trenerēm “B” un divām “C” kategorijas trenera sertifikāti, 

divām trenerēm apliecinājumi par 3.izglītības kvalitātes pakāpi. 

•      Svarcelšanā strādā 1 treneris, treneris ar „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu. 

Treneri patstāvīgi īsteno profesionālo pilnveidi. Sporta centrs atbalsta, aicina un motivē trenerus. 

Treneriem ir iespējas iesaistīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa 

veicināšanas pasākumos. Precīza uzskaite un apliecinājumi par katra pedagoga tālākizglītību pieejami VIIS 

datu bāzē. 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

 Vērtējums – labi. 
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4.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana.   

Vērtējums – labi. 

 

 Sporta centra administrācija plāno centra darba kontroli un pašvērtējumu visās centra darba jomās, nosakot 

iestādes stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

 Katru mācību gadu tiek izstrādāts gada plāns. Sporta centra gada plānā ir ietvertas pedagoģiskās sēdes, sporta 

nodaļu sanāksmes, administrācijas sanāksmes, treneru darba kontrole, izglītojamo veselības stāvokļa 

kontrole. 

  Sporta centra administrācija iesaista trenerus un pārējos darbiniekus skolas darba vērtēšanā. Treneri 

apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Plānojot turpmāko darbu tas tiek ņemts 

vērā. 

 Sporta centrā ir izstrādāts darba plāns kārtējam gadam un pārskats par iepriekšējā  gada darba plāna izpildi. 

    Sporta centrā ir sagatavots centra attīstības plāns 2013. – 2017. gadam. Attīstības plāns tiek 

aktualizēts un koriģēts darba gaitā, ņemot vērā izmaiņas sabiedrības attīstības procesos, uzsākta jaunā 

attīstības plāna veidošana nākamajam plānošanas ciklam. 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 
Vērtējums – labi. 

 

Sporta centra direktore plāno, organizē un vada sporta centra darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Sporta centrā ir 

pedagoģiskā padome, kurā iekļauti visi treneri. Sporta centra pedagoģiskās padomes sēdes tiek protokolētas. 

Notiek pieņemto lēmumu izpildes kontrole. Sporta centrā ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču 

vadība vienmēr ir gatava sarunām. Metodiskais darbs tiek veikts, sadarbojoties ar sporta veidu federācijām. 

Vadība regulāri risina un apspriež aktuālās problēmas un jautājumus gan ar visu kolektīvu kopā, gan atsevišķi 

ar vienas nodaļas treneriem, gan individuāli ar katru darbinieku pēc nepieciešamības. 

Sporta centrā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Sporta centrā lietu nomenklatūra ir apstiprināta Valsts arhīvā un katru gadu tiek aktualizēta sporta centrā un 

ik pēc trīs gadiem saskaņota Valsts arhīvā. Pastāvīgi uzglabājamās arhīva lietas sakārtotas līdz 2014.gadam. 

 Vadītāja darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstā.  

     Sporta centrā ir visu darbinieku amata apraksti, kuros ir noteikti darba pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas.       

Sporta centra vadība sekmīgi īsteno sadarbību ar vecākiem, ar vecāku atbalstu izstrādāti un 

realizēti dažādi sadarbības projekti. 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 
Vērtējums – ļoti labi. 

 

 Sporta centra vadība regulāri sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību, ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi 

un citām izglītības iestādēm Ogres novadā un Latvijā, kā arī ar citiem sporta veidiem, kuri darbojas Ogres 

novadā. Sporta centra vadība risina aktuālos jautājumus ar sporta veidu federācijām – mākslas vingrošanas, 

futbola, handbola, orientēšanās, svarcelšanas, kā arī Latvijas vieglatlētikas savienību. Ir izveidojusies laba 

sadarbība ar svarcelšanas, orientēšanās, handbola un futbola klubiem, mākslas vingrošanas biedrību „Alta“. 

Šī sadarbība veicina sportistu izaugsmi un tālāka mērķa sasniegšanu – nākotnē pārstāvēt šos klubus. 

Sadarbība paver arī plašākas iespējas projektu izstrādē, dalībai treniņnometnēs, starptautiskās sacensībās un 

turnīros. Sporta centra direktore un direktora vietniece sadarbojas ar Latvijas Sporta izglītības iestāžu 

direktoru padomi, piedalās rīkotajos semināros. Sporta centra vadība regulāri sadarbojas ar vietējiem 

uzņēmējiem. 
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5. Citi sasniegumi (iestādes svarīgais, specifiskais).  

  

Ogres novada sporta centrs sekmīgi darbojas gan kā sporta skola, gan arī vada un koordinē sporta 

dzīvi visā Ogres novadā, attīstot tautas sportu, popularizējot veselīgu dzīves veidu. 

Sporta centrā kā treneri sākuši strādāt sportisti, kas paši joprojām darbojas sportā. Ogres novada pašvaldība 

labākos sporta trenerus atbalsta un apbalvo gada sporta pasākumā „Ogres novada Sporta laureāts“. Latvijas 

vieglatlētikas savienība par  ieguldījumu vieglatlētikas attīstībā, pilnveidošanā un sporta dzīves organizēšanā 

Ogres novadā piešķīra apbalvojumu vieglatlētikas trenerim Zigurdam Kincim.  

Ogres novada pašvaldība orientēšanās trenerei Kristīnei Papiņai jau atkārtoti izteica pateicību par projekta 

„Baudi Ogri-orientējies pilsētā“ īstenošanu. 

Pateicoties pašvaldības atbalstam, sporta centrā ir izveidota laba infrastruktūra sportistiem un 

iedzīvotājiem – universālā halle ar skrejceļu, stadions ar futbola laukumu un skrejceļu, sintētiskā seguma 

futbola laukums, tenisa korti, pludmales volejbola laukumi, ielas basketbola laukums. Līdz ar to ir lieliska 

iespēja organizēt uz vietas dažādas sporta aktivitātes. 

Nu jau vairākus gadus sadarbībā ar Latvijas vieglatlētikas savienību Ogrē notiek Latvijas čempionāti 

vieglatlētikā. Sadarbībā ar Futbola federāciju notiek Vidzemes jaunatnes futbola čempionāta sabraukumi. 

Treneris R.Rubīns ir Vidzemes reģiona izlases treneris. Reģionu izlases kandidātu skaitā ir pieci sporta centra 

audzēkņi. 

Sporta skolas audzēkņi piedalījušies Eiropas un Pasaules čempionātos, vecāko grupu audzēkņi spēlē 

handbola kluba „Ogre“ sastāvā. No aprīļa līdz oktobrim katru ceturtdienu stadionā notiek skrējiena seriāls 

„Veselības apļi “, kurā var piedalīties jebkurš interesents. Šāds skrējiens trešdienu vakaros tiek organizēts 

arī Madlienā. 

Sporta centra treneri regulāri piedalās sporta federāciju rīkotajos semināros valstī, starptautiskos semināros, 

tā paaugstinot savu kvalifikāciju, lai darbā izmantotu jaunāko un modernāko.  

 

6. Turpmākā attīstība. 
Sporta centra turpmākā attīstība saistīta ar Ogres novada pašvaldības atbalstu, jo tieši pašvaldība ir galvenais 

atbalstītājs. Sporta būvju un sportistu tālāka izaugsme vistiešākā mērā atkarīga no  pašvaldības piešķirtā 

finansējuma. 

6.1. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām pilnveidot un uzlabot sporta veidu programmas, mācību 

treniņu plānus un metodisko literatūru. 

6.2. Pilnveidot audzēkņu sasniegumu vērtēšanu, izstrādāt sasniegumu novērtēšanas kritērijus. 

Iespēju robežās izbraukt uz turnīriem ārzemēs, piedalīties ārzemju speciālistu treniņnometnēs. 

6.3. Piesaistīt līdzekļus talantīgāko audzēkņu atbalstam, izbraukumiem un starptautiskajām 

sacensībām, arī sporta nometņu sarīkošanai. 

6.4. Apzināt iespējas un iesaistīties projektu izstrādē, kas saistīti ar sporta jomu. 

6.5. Turpināt darbu pie sporta centra kompleksa labiekārtošanas, noticis sporta halles un sporta 

zāles apgaismojuma uzlabošana/pāreja uz LED lampām. 

6.6. Meklēt iespējas papildus finansējuma piesaistei treneru atalgojumam, piesaistīt jaunus, 

profesionālus trenerus, nākotnē attīstīt piedāvājumu sporta nometņu organizēšanai Ogrē. 

6.7. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

6.8. Turpināt darbu pie sporta centra tēla veidošanas. 

 
Ogres novada sporta centra direktore  

Dzirkstīte Žindiga                                    

     

SASKAŅOTS 

Ogres novada domes priekšsēdētājs 

  Egils Helmanis                                          
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