
IEVADSEMINĀRS
30.04.2019.

Rīga



SPORTO VISA KLASE 2019./2020.

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





SPORTO VISA KLASE
2018./2019.



JAUNIE DALĪBNIEKI 2019./2020.

3.klases

< / = 16 skolēni2.klases
šobrīd 1.klases

šobrīd 2.klases

< / = 16 skolēni

Izskatīsim pieteikumus arī tad:
ü ja skolēnu skaits būs nedaudz mazāks.

ne vairāk par 30 skolēniem

ne vairāk par 30 skolēniem



PROGRAMMAS 2019./2020.

«PELDĒŠANA» «SVAIGS GAISS»

vai

futbola elementu apmācība (2.klasēm – spēles un rotaļas)

vispārējā fiziskā sagatavotība

«DŽUDO»

vai

+
+



NORISES LAIKS 2019./2020.

projekta
SĀKUMS

maijssept. nov.

02.sep.
FINĀLS
maija beigas

LABIE DARBI

apr.dec.

SEKMES
dec.

febr. marts

STAFETES
febr. - marts

VFS VINGRINĀJUMI

TAUTAS BUMBA (vai cits)

I semestris

1.nov.

ü 2019.gada oktobrī seminārā projekta dalībnieki saņems tipogrāfiski sagatavotu metodisko materiālu, izlozes uzvarētāji – inventāru un
ekipējumu.

ü Metodiskais materiāls publicēts - sportovisaklase.olimpiade.lv

ATKLĀŠANA

janv.

nov. - marts

marts-apr.

marts - apr.

SEKMES
diagnosticējošie darbi



EKIPĒJUMA UN INVENTĀRA IZLOZE 2019./2020.

9 + 9 EKIPĒJUMA KOMPLEKTI

30 KOMPLEKTI
(1 kompl. = 12 FUTBOLA BUMBAS) 

1.KĀRTA

2.KĀRTA

1.kārtas uzvarētāji 2.kārtā nepiedalās.

NB!

2019.gada 24.maijā

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



PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 2019./2020.

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

17.maijam

Pieteikumi jāaizpilda elektroniski(.docx formas pieejamas mājas lapā)

Pieteikums jāiesniedz:
1) elektroniski - sportovisaklase@olimpiade.lv un
2) pa pastu - Latvijas Olimpiskā komiteja,

Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010

līdz



MOTIVĀCIJAS VĒSTULE

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



PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



Esam iepazinušies un piekrītam visiem uz projektu attiecināmajiem 
noteikumiem. Apzināmies, ka projekta koordinatoram – LOK –
nepieciešamības gadījumā ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt 
grozījumus projekta noteikumos. Apstiprinām augstāk sniegtās 
informācijas un apliecinājumu pilnīgumu un patiesumu:

PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



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

ü Pedagogu kontaktinformāciju aizpildīt
datorrakstā!

PIETEIKUMS, PIELIKUMS NR.1



SKOLĒNU SARAKSTS, PIELIKUMS NR.2

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 (“Sporto visa klase”
noteikumu punkts Nr. 12), 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.



SKOLĒNU SARAKSTS, PIELIKUMS NR.2



EKIPĒJUMS, PIELIKUMS NR.4



ATTEIKUMS, PIELIKUMS NR.5



VIENOTA IDENTITĀTE

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.



VIENOTA IDENTITĀTE

sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/ekipejums-un-inventarskreklu krāsa – pēc pašu izvēles



SVARĪGI DATUMI

PIETEIKUMU SAŅEMŠANA

līdz 17.maijam
IZLOZE REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

24.maijs līdz 24.maijam



NODROŠINĀJUMS

Darba samaksa:
Sporta pedagogam (2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvas 

stundas nedēļā) saskaņā ar MK 2016.07.05. 
noteikumiem Nr.445

Izglītības iestāde un/vai pašvaldība

Peldēšanas un/vai džudo apmācības instruktors/-i, vai 
sporta pedagogi/treneri

Izglītības iestāde un/vai pašvaldība



Projekta idejas autors un kurators
ŽORŽS TIKMERS
zorzs.tikmers@olimpiade.lv
sportovisaklase@olimpiade.lv

Projekta koordinatore
LILITA DAKŠA
lilita.daksa@olimpiade.lv
sportovisaklase@olimpiade.lv
T +371 28622447


