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 JAUNO SPĒLĒTĀJU IZAUGSME

• Basketbols kā sporta spēle, kā dzīvesveids – viens no jaunatnes  
izglītības pamatiem

• Jaunatnes basketbola sistēmas audits un reforma

• Perspektīvu spēlētāju noteikšanas, atlases un izaugsmes sistēmas 
izveidošana

• Jauniešu personības attīstības programma

• Jaunatnes treneru kvalifikācijas paaugstināšana un specializācija 

• Profesionāli izglītojošās bibliotēkas izveide

• Meiteņu basketbola popularizēšanas programma

• Kvalitatīvi jaunatnes basketbola produkti plašsaziņas līdzekļos

KONKURĒTSPĒJĪGU SPĒLĒTĀJU SAGATAVOŠANAKONKURĒTSPĒJĪGU SPĒLĒTĀJU SAGATAVOŠANA



  

AUGSTU SASNIEGUMU
SPORTISTI

• Latvijas izlašu dalībnieku 
optimizācija – koordinēts darbs 
ar visu vecumu Latvijas izlašu 
spēlētājiem sezonas garumā 

• Profesionālo treneru 
tālākizglītība

• Sporta medicīnas izglītības un 
attīstības programma

• Spēlētāju aktīva dalība sociālās 
atbildības projektos

KONKURĒTSPĒJĪGU SPĒLĒTĀJU SAGATAVOŠANAKONKURĒTSPĒJĪGU SPĒLĒTĀJU SAGATAVOŠANA
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LATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMILATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMI

• Stabila vieta Eiropas desmit 
labāko Nacionālo izlašu vidū

• Latvijas Nacionālo izlašu dalība 
pasaules čempionātos un 
Olimpiskajās spēlēs

• Latvijas Nacionālo izlašu zīmola 
konceptuāla attīstība

NACIONĀLO
IZLAŠU MĒRĶI



  

LATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMILATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMI

• Stabila vieta visu vecumu 
Eiropas čempionātu A grupas 
turnīru 10 labāko komandu vidū

• Dalība pasaules jaunatnes 
olimpiskajās spēlēs

• Jaunatnes perspektīvo treneru 
izaugsme par augstas klases 
speciālistiem

• Specializētas programmas 
komandu psiholoģijā panākumu 
sistemātiskai sasniegšanai 

JAUNATNES
IZLAŠU MĒRĶI



  

• Latvijas vadošo sieviešu un vīriešu klubu komandas dalība Eiropas 
prestižākajā turnīrā - Eirolīgā 

• Pārējo Latvijas labāko vīriešu klubu komandu (3-6) cīņa par medaļām 
Eiropas labākajos klubu turnīros (ULEB, Eiropas kausos, Baltijas 
Basketbola Līgā, u.c.)

• Pārējo Latvijas labāko sieviešu klubu komandu (1-3) cīņa par medaļām 
reģiona augstākā līmeņa sacensībās 

• Sekmēt klubu veidošanos par reģiona vadošajām sporta organizācijām
• Klubu menedžmenta un mārketinga speciālistu profesionalitātes 

izaugsme
• Klubu attīstību veicinošu likumdošanas grozījumu izstrāde un 

virzīšana apstiprināšanai atbildīgajās valsts un nevalstiskajās 
institūcijās 

LATVIJAS KLUBU KOMANDAS

LATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMILATVIJAS KOMANDU SASNIEGUMI



  

EIROBASKET 2009 LATVIJĀ

STARPTAUTISKAS SACENSĪBAS LATVIJĀ

BALTIJAS BASKETBOLA LĪGA

REĢIONĀLA SIEVIEŠU BASKETBOLA LĪGA

JAUNATNES BASKETBOLA LĪGA

TAUTAS BASKETBOLA SACENSĪBAS

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS

2009. G. EIROPAS ČEMPIONĀTS SIEVIETĒM LATVIJĀ
• Augsti profesionālitātes standarti Eiropas čempionāta organizācijā
• Infrastruktūras nodrošinājuma veicināšana augstākā līmeņa basketbola 

sacensību organizēšanai Latvijā
• Eiropas sieviešu basketbola čempionāta mārketinga kampaņa: 

● lokāli - sieviešu basketbola popularitātes veicināšana
● starptautiski - Latvijas tēla popularitātes veicināšana

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS LATVIJĀ
• Ikgadēja Eiropas vai pasaules jauniešu  čempionātu norise Latvijā kādā no 

vecuma grupām
• Regulāra augsta līmeņa klubu sacensību organizēšana Latvijā
• Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem organizēšanas Latvijā tiesību iegūšana



  

• BBL – viena no Eiropas 
vadošajām basketbola līgām

• BBL klubu budžetu pieauguma 
veicināšana

• Skatītāju skaita pieaugums BBL 
spēlēs

• Spēļu translāciju pieaugums 
plašsaziņas līdzekļos

• BBL zīmola attīstība par vadošo 
sporta sacensību zīmolu Baltijā

BALTIJAS
BASKETBOLA LĪGA

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

• Izveidot Eiropas vadošajām 
sieviešu  basketbola līgām 
līdzvērtīgu sacensību sistēmu 
Baltijas reģionā, kas sekmētu 
Latvijas sieviešu basketbola 
klubu izaugsmi

• Radīt reģiona ekonomiski-
politiskajai videi interesējošu 
“produktu” 

• Sieviešu basketbola 
popularitātes veicināšana

REĢIONĀLĀ
SIEVIEŠU LĪGA

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

LATVIJAS ČEMPIONĀTI

• Latvijas sieviešu un vīriešu 
labāko komandu noskaidrošana

• Nozīmīgākās sacensības 
perspektīvo spēlētāju izaugsmē

● Izvērtējot situāciju, apsvērt 
iespēju atjaunot Latvijas klubu 
izaugsmi un sporta veida 
popularitāti veicinoša turnīra 
koncepciju

LATVIJAS KAUSS

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

JAUNATNES BASKETBOLA LĪGA

• Jaunatnes basketbola līga – platforma Latvijas basketbola attīstībai

• Latvijas jaunatnes basketbola sacensību sistēmas audits

• Uz audita rezultātiem un Eiropas vadošo ‘basketbola skolu’ pieredzes 
balstīta Latvijas jaunatnes basketbola sistēmas reforma

• Jauna sacensību modeļa ieviešana, kas veicinātu bērnu un jauniešu 
piesaisti basketbolam agrīnā vecumā un talantīgu jauniešu izaugsmi par 
augstas klases spēlētājiem

• Jaunatnes basketbola tiesnešu profesionālā izaugsme

• Infrastuktūras (sporta zāļu) nodrošinājuma veicināšana jaunatnes 
basketbola nodarbību un sacensību kvalitatīvai norisei

• Aktīva sadarbība ar spēlētāju vecākiem jaunatnes basketbola attīstības 
veicināšanā

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

• Sadarbība ar valsts, pašvaldības 
un nevalstiskajām sporta 
organizācijām tautas un 
amatieru basketbola attīstības 
veicināšanā

• Amatieru basketbola 
organizatoru un pašvaldību 
sporta speciālistu tālākizglītība 
sporta menedžmentā 

• Sadarbība ar Latvijas 
Ratiņbasketbola sporta 
federāciju 

TAUTAS BASKETBOLA
SACENSĪBAS

AUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBASAUGSTĀKA LĪMEŅA SACENSĪBAS



  

BASKETBOLS – POPULĀRĀKAIS 
SPORTA VEIDS LATVIJĀ

LATVIJAS BASKETBOLA
SAVIENĪBA – 

PROFESIONĀLĀKĀ SPORTA 
ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ

BASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMSBASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMS



  

BASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMSBASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMS

• Basketbola konkurētspēja ar 
citiem sporta veidiem, kultūras 
un interaktīvajām izklaides 
iespējām, jaunu basketbola 
produktu radīšana

• Mārketinga programma 
“Latvijas basketbola personības 
un sasniegumi”

• Kompetenti, kvalitatīvi un 
inovatīvi basketbola produkti 
Latvijas plašsaziņas līdzekļos

• Integrācijas programma Latvijas 
basketbolā

POPULĀRĀKAIS
SPORTA VEIDS LATVIJĀ



  

• Sporta menedžeru izglītība un profesionālā izaugsme
• Stratēģiskās vadības sistēmas ieviešana 
• Korporatīvās komunikācijas pilnveidošana 5 virzienos:

• iekšējā komunikācija – LBS biedru vienota vīzija un sadarbība
• masu komunikācija – basketbola popularitātes veicināšana
• komunikācija ar ekonomisko vidi – LBS un tās biedru attīstības 

sekmēšana
• komunikācija ar  ekonomiski-politisko vidi – valsts institūciju atbalsts 

sporta veida attīstībai
• komunikācija starptautiskajā vidē – LBS ietekmes pieaugums 

starptautiskajās organizācijās

LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBA – 
PROFESIONĀLĀKĀ SPORTA ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ

BASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMSBASKETBOLS – LATVIJAS LEPNUMS



  

Basketbols Latvijā ir populārs, labu spēlētāju mums nav 
mazums, tomēr... Līdzās meistarībai laukumā, nozīmīgu 
lomu sporta virsotņu iekarošanā mūsdienās spēlē sportista 
personības faktors.
Ceļš uz sasniegumiem sākas ar patstāvību treniņsomas 
sakārtošanā, izpratni par atlēta cienīgu rīcību, trenera 
personisko piemēru laukuma malā un ikdienas situācijās.
Spēcīgas personības, kuru pirmie soļi basketbola laukumā 
aizvedīs uz goda pjedestālu augstākajiem pakāpieniem vai 
izcilību citas dzīves jomās – tas ir Latvijas Basketbola 
Savienības četrgades svarīgākais uzdevums.

Ojārs Kehris
Latvijas Basketbola Savienības 

prezidents


