


 

1.  Metodiskā materiāla saņemšana (reģistrējoties); 

2.  Vispārēja informācija par projektu; 

3.  Ceļojošā kausa izcīņa / projekts /; 

4.  Informācija par atklāšanas pasākumu; 

5.  Informācija par Pasaules čempionātu florbolā; 

6.  Jautājumi – atbildes; 

7.  Ekipējuma / inventāra izsniegšana. 



ü  73 izglītības iestādes 
ü  82 klases 
ü  1867 skolēni 
 

ü  40 izglītības iestādes 
ü  42 klases 
ü  973 skolēni 
 

ü  6 izglītības iestādes 
ü  6 klases 
ü  169 skolēni 
 

96 izglītības iestādes 
130 klases 

3009 skolēni 





 
ü  Sporto 1 stundu katru mācību dienu;  
ü  2 sporta stundas + 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā;  
ü  Fakultatīvās stundas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.  

Metodiskais materiāls - 3.klases sporta nodarbību plānojums:  
1 nodarbība – vispārējā fiziskā sagatavotība; 
1 nodarbība – futbols; 
1 nodarbība – peldēšana vai āra nodarbība. 

Metodiskais materiāls - 4.klases sporta nodarbību plānojums: 
1 nodarbība – vispārējā fiziskā sagatavotība;  
1 nodarbība – futbols;  
1 nodarbība – peldēšana. 
   + āra nodarbības 

Metodiskais materiāls - 5.klases sporta nodarbību plānojums: 
1 nodarbība – vispārējā fiziskā sagatavotība;  
1 nodarbība – futbols;  
1 nodarbība – peldēšana. 
   + āra nodarbības 

 
Futbola nodarbību video un metodiskā 

rokasgrāmata publicēti  
Latvijas Olimpiskās komitejas  

mājas lapā: 
http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/

dalibnieki  
 



  NOVADS 1.GRUPA klase skaits 
1 Rīgas pilsēta Rīgas Hanzas vidusskola  5.a 28 
2 Daugavpils pilsēta  Daugavpils 3. vidusskola  5.b 26 
3 Jelgavas pilsēta  Jelgavas 4.vidusskola 5.c 28 
4 Liepājas pilsēta  Liepājas 8.vidusskola 5.a 30 
5 Valmieras pilsēta  Valmieras Pārgaujas sākumskola 5.d 20 
6 Ventspils pilsēta Ventspils 4.vidusskola 5.b 30 
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1 klase 

1.kārta 

1 1 1 1 1 1 
Radošais priekšnesums / uzdevums  
Zināšanu pārbaude 
Pedagogi (2) + vecāki (2) (uzdevums, ko var veikt bez īpašas iepriekšējas sagatavošanās) 
Stafetes   

1 klase 1 klase 1 klase 1 klase 1 klase 

Sekmes (vidējā klases atzīme 21.decembrī (liecību izsniegšanas diena) un 21.aprīlī). Tiek noteikts vietu sadalījums un piešķirti 
attiecīgie punkti. 
 
VFS vingrinājumi – katrā skolā (vērtē pedagogs). Katrā vingrinājumā (3 - 4 vingrinājumi) tiek noteikts klases vidējais vērtējums, 
tādējādi noteikts vietu sadalījums un piešķirti attiecīgi punkti. 13.-17.februāris 
 
Stafetes – sabraukums katrai grupai vienā vietā (5 – 6 stafetes). 20.marts – 31.marts 
 
Labais darbs - visi kopā mēs to varam. Līdz 21.aprīlim. 
 

FINĀLS (19.maijs) 

Punktus 1.kārtā un finālā skaita KOPĀ 

Galvenā balva –  1 dienas ekskursija 



21.dec. 

SEKMES 

13.-17.febr. 

VFS 
skolās 

20.-31.marts 

STAFETES  
pa grupām 

21.aprīlis 

SEKMES 

LABAIS DARBS 

28.aprīlis 

KOPVĒRTĒJUMS 

19.maijs 

FINĀLS 
Jelgavā 

02.nov. 

ATKLĀŠANA 





DIENAS PLĀNS: 
12.00 – 12.50 – dalībnieku ierašanās 
13.00 – svinīgā atklāšana 
          - Uzrunas; 
          - Karoga pacelšana / himna; 
          - Karogu pasniegšana  
            jaunajiem dalībniekiem; 
          - Valmieriešu priekšnesumi; 
          - Kopīgs foto. 
 
 

DATUMS – 2016.gada 02.novembris 
LAIKS – sākums plkst.13.00 (ierašanās no plkst.12.00) 
ILGUMS – aptuveni 2 stundas 
VIETA – Vidzemes Olimpiskais centrs, Valmiera, Rīgas iela 91. 
 
PIEDALĀS:  
ü  3.klašu grupa - dalībnieku saraksts šeit 

http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/dalibnieki/3-klase-2016-2017; 
ü  4.klašu grupa - Ādažu vidusskola, Krimuldas vidusskola, Kuldīgas Alternatīvā 

sākumskola, Ķekavas vidusskola, Daugavpils 3.vidusskola un sākumskola "Taurenītis"; 
ü  5.klašu grupa. 
 
AUTOBUSU NOVIETOŠANA – caurlaide autobusam nav nepieciešama 
APĢĒRBS – garās bikses (džinsas) + T-krekls/jaka ar projekta identitāti  
 
ĒDINĀŠANA – netiks nodrošināta. 
ŪDENS – tiks nodrošināts. 




