
IEVADSEMINĀRS
“SPORTO VISA KLASE”

19.04.2018.
Rīga



1. Projekts un pieteikšanās kārtība; 

2. Jautājumi un atbildes;

3. Latvijas Džudo federācijas Izglītības un attīstības komitejas loceklis Agris Draviņš;

4. Ekipējums un inventārs - sporta preču veikalu tīkls SIA “Sportland”, Projektu vadītājs 
Kaspars Ozoliņš





Bērnu veselības nostiprināšana, stājas uzlabošana un 
motivācijas radīšana nodarboties ar sportu.





3.klases

< / = 16 skolēni2.klases
šobrīd 1.klases

šobrīd 2.klases

< / = 16 skolēni

Izskatīsim pieteikumus arī tad:
ü ja skolēnu skaits būs nedaudz mazāks;
ü ja 3.klase būs apvienota ar 2.klasi dalībnieku skaita nodrošināšanai;
ü ja divas paralēlklases būs apvienotas vienā.

ne vairāk par 30 skolēniem

ne vairāk par 30 skolēniem



«PELDĒŠANA» «SVAIGS GAISS»

vai
1 – peldēšana;
2 – futbola elementu apmācība;
3 – vispārējā fiziskā sagatavotība

1 – nodarbība svaigā gaisā;
2 – futbola elementu apmācība;
3 – vispārējā fiziskā sagatavotība

futbola elementu apmācība

2.KLASES
spēles un rotaļas



projekta
SĀKUMS

maijsseptembris oktobris

01.sep.
projekta
ATKLĀŠANA
okt.

projekta
NOSLĒGUMS
24.maijs

ü 2018.gada oktobrī seminārā projekta dalībnieki saņems tipogrāfiski sagatavotu metodisko materiālu, izlozes uzvarētāji –
inventāru un ekipējumu.

ü Metodiskais materiāls tiks publicēts www.olimpiade.lv līdz 2018.gada 1.septembrim

SPORTS
5x nedēļa
2.-6.klases
sep. - maijs

SACENSĪBAS GRUPĀ
stafetes vai tautas bumba
3.-6.klases
febr. - aprīlis

SEKMES
3.-6.klases
dec. - aprīlis

VFS VINGRINĀJUMI
3.-6.klases
febr. - aprīlis

LABIE DARBI
2.-6.klases
sep. - maijs

http://www.olimpiade.lv/


9 + 9 EKIPĒJUMA KOMPLEKTI

30 KOMPLEKTI
(12 FUTBOLA BUMBAS) 

1.KĀRTA

2.KĀRTA

1.kārtas uzvarētāji 2.kārtā nepiedalās.

NB!

2018.gada 22.maijā

Skolēniem: T-krekls + īsās sporta bikses
Pedagogiem: T-krekls



1. Motivācijas vēstule (brīvā formā līdz 750 vārdiem)
2. Pieteikums – Pielikums Nr.1
3. Skolēnu saraksts – Pielikums Nr.2
4. Inventāra saraksts – Pielikums Nr.3
5. Ekipējuma saraksts – Pielikums Nr.4

ORIĢINĀLI ieskanēti .JPG/.PDF formātā
jānosūta elektroniski līdz 11.maijam

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski
(.docx formas pieejamas mājas lapā)

sportovisaklase@olimpiade.lve - pasts:



KAM? 
Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāram 

Žoržam Tikmeram

TEKSTS
Brīva forma, apjoms līdz 750 vārdiem

PAR KO? 
Kāpēc esat nolēmuši iesaistīties projektā, kāpēc tas ir svarīgi;

KAS PARAKSTA? 
Sporta pedagogs, 
Klases audzinātājs, 
Vecāku pārstāvis.



ü Ja mācību gada laikā mainās pedagogi un/vai
kontaktinformācija, informējiet par to projekta
koordinatori.

ü Pedagogu kontaktinformāciju lūgums aizpildīt
datorrakstā!







Ar parakstu izglītības iestādes pārstāvji, vecāki vai likumiskie
aizbildņi apliecina, ka apzinās, ka projektā iesaistītie bērni tiks
pakļauti papildus fiziskai un emocionālai slodzei, kā arī ir
iepazinušies ar projekta “Sporto visa klase” nosacījumiem, tai
skaitā noteikumiem, kas attiecināmi uz personas datu apstrādi,
PIEKRĪT TIEM, un apņemas ar minētajiem nosacījumiem
iepazīstināt pasākuma dalībniekus, pieļaujot tikai tādu personu
dalību pasākumā, kas piekrīt un apņemas ievērot “Sporto visa
klase” noteikumos iekļautos nosacījumus.

ü Skolēnu sarakstā nerakstiet skolēnus, kuri projektā nepiedalīsies;
ü Ja mācību gada laikā kāds skolēns izstājies no klases / projekta –

par to jāinformē projekta koordinatore;
ü Ja mācību gada laikā kāds skolēns iestājies klasē / projektā, par to

jāinformē projekta koordinatore, atsūtot pieteikumu ar jaunā
skolēna datiem un vecāku, pedagogu parakstiem.

Pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības likumu
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Obligāti skolēniem:
ü 1 (viens) T-krekls ar apdruku;
ü 1 (vienas) īsās sporta bikses.

Obligāti pedagogiem:
ü 1 (viens) T-krekls ar apdruku.

x
x
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EKIPĒJUMAM KRĀSA 
NAV NOTEIKTA



VIENOTA IDENTITĀTE NEPIECIEŠAMA:
- apliecina piederību valsts nozīmes prestižam sporta projektam;
- dalībnieku pašapziņai, motivācijai un vienotībai;
- vieno dalībniekus komandas darbam klasē un kopīgajos projekta pasākumos;
- parāda nozīmīgus projekta atbalstītājus un sadarbības partnerus.



sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/ekipejums-un-inventars

EKIPĒJUMA VIENOTĀ IDENTITĀTE

TIKS ATJAUNOTA



sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/ekipejums-un-inventars

EKIPĒJUMA VIENOTĀ IDENTITĀTE

TIKS ATJAUNOTA



sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/ekipejums-un-inventars

EKIPĒJUMA VIENOTĀ IDENTITĀTE

TIKS ATJAUNOTA



KRITĒRIJI:

LOK izvērtēs pieteikumus un līdz 
2018.gada 18.maijam informēs

dalībniekus par pieņemto lēmumu, 
nosūtot e-pastu.

Sporta bāzes pieejamība;

Motivācija;

Inventārs;

Ekipējums; 
Darba samaksa pedagogiem 
(treneriem vai instruktoriem);

Skolēnu skaits;
Sacensību organizēšana.



ü Metodisko rokasgrāmatu;
ü 2 (divus) seminārus;
ü Svinīgo atklāšanas ceremoniju un pasākumu Arēnā Rīga;
ü Vienotu projekta koordināciju visām klašu grupām;
ü Sadarbībā ar partneriem 18 ekipējuma un 30 futbola bumbu komplektus izlozei;
ü Apbalvošanu grupu sacensībās un reģionu uzvarētājiem visās klašu grupās;
ü 2 (divas) LOK speciālbalvas – labākajai pašvaldībai un izglītības iestādei;
ü Informatīvo atbalstu - TV, radio, prese, u.c..



JAUNAIS PROJEKTA MODELIS



2.klase

2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022. 2022./2023.

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

2.klase

4.klase

5.klase

6.klase

3.klase

2.klase

4.klase

3.klase

2.klasejaunās

jaunās

jaunās jaunās jaunās

4.klase

3.klase

2.klasejaunās

ü Projektā esošās klases projektu pabeidz 6.klasē.

ü Klases, kuras projektu uzsāks 2018./2019.mācību gadā, to noslēgs pēc 3 gadiem.

5.klase

6.klase

5.klase

6.klase

ü Klases, kuras vēlas turpināt sportot arī 5. un 6.klasē, to varēs darīt (bez kausa izcīņas).



VIDZEME ZEMGALE KURZEME LATGALE RĪGAS +

ü Klases sadalītas pa grupām. Vienā grupā 4 - 6 klases.
ü 2.klases pa grupām netiek dalītas (sporto 5x nedēļā).
ü Aktivitātes par ko tiek piešķirti punkti: sekmes, VFS vingrinājumi, sacensības (stafetes vai tautas bumba), labie darbi.
ü Sacensības organizē viena klase no grupas (ja nepiesakās, tad tiek izlozēta).
ü *VFS vingrinājumi jāpilda dienā, kad notiek grupas sacensības.
ü Kopvērtējums tiks veidots katram reģionam atsevišķi, līdz ar to arī uzvarētājs tiks noteikts katrā reģionā.

1 uzvarētājs katrā
klašu grupā

1 uzvarētājs katrā
klašu grupā

1 uzvarētājs katrā
klašu grupā

1 uzvarētājs katrā
klašu grupā

1 uzvarētājs katrā
klašu grupā

Viena reģiona uzvarētāji 
tiek apbalvoti vienuviet

Viena reģiona uzvarētāji 
tiek apbalvoti vienuviet

Viena reģiona uzvarētāji 
tiek apbalvoti vienuviet

Viena reģiona uzvarētāji 
tiek apbalvoti vienuviet

Viena reģiona uzvarētāji 
tiek apbalvoti vienuviet



Projekta koordinatore

LILITA MITROFANOVA
Lilita.Mitrofanova@olimpiade.lv
SportoVisaKlase@olimpiade.lv
T +371 28622447

Projekta idejas autors un kurators

ŽORŽS TIKMERS
Zorzs.Tikmers@olimpiade.lv
SportoVisaKlase@olimpiade.lv

PALDIES!


