
PROJEKTS 
«SPORTO VISA KLASE» 

2015/2016 



  
ü  Projekts notiek otro gadu; 

ü  Projektu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja; 
 
ü  2015./2016.gada sezonas sākums 2015. gada 2. novembris, 

noslēgums - 2016. gada 20. maijs; 
 
ü  2014./2015. mācību gadā projektā piedalījās 6 klases; 
 
ü  2015./2016.mācību gadā  projektā piedalās 49 klases. 

SPORTO VISA KLASE 



MĒRĶI 

ü  Ar fizisko aktivitāšu palīdzību radīt sistēmu bērnu veselības un stājas 
uzlabošanai sākumskolā; 

  
ü  Sagatavot/izstrādāt programmu papildus sporta stundu pakāpeniskai 

ieviešanai sākumskolā; 
 
ü  Iegūt objektīvus vispārējās fiziskās sagatavotības datus dinamikā un 

to korelāciju saistībā ar sporta stundām (LSPA speciālisti projekta 
iesaistīto 4. klašu skolēniem veiks vispārējo fizisko spēju un stājas 
novērtējumu pārbaudes); 

  
ü  Analizējot skolēnu, vecāku un sporta pedagogu viedokli par projektu 

un programmu (aptauja (vecāku, skolēnu, pedagogu) tiks veikta 
visām projektā iesaistītajām klasēm) 

 



IDEJA 
3 interešu izglītības sporta nodarbības pa vienai papildus skolas 

programmā noteiktajām 2 sporta stundām 
 

ü  Sporto 1 stundu katru mācību dienu;  
ü  2 sporta stundas + 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā;  
ü  Fakultatīvās stundas notiek saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko 

materiālu  
 
Metodiskais materiāls 3.klases sporta nodarbību plānojums:  
1 nodarbība – vispārējās fiziskās sagatavotības, stājas nodarbība; 
1 nodarbība – futbola nodarbība; 
1 nodarbība – peldēšanas nodarbība; 
  
Metodiskais materiāls 4.klases sporta nodarbību plānojums: 
1 nodarbība – stājas korekcijas un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;  
1 nodarbība – sporta spēļu nodarbība vai nodarbības svaigā gaisā;  
1 nodarbība – peldēšanas nodarbība  



PIEREDZE 
Aptaujas rezultāti – secinājumi:  
 
ü  Lokanība kā fiziskā īpašība attīstīta ļoti zemā līmenī, līdz ar to pastāv 

risks traumatizācijai, ja bērniem strauji palielinās fizisko slodzi, bet 
lokanības vingrinājumi tiks atstāti iepriekšējā daudzumā;  

ü  Novērtējot līdzsvaru, konstatējām, ka šī fiziskā īpašība 15% no 278 
novērtētajiem bērniem ir katastrofāli zemā līmenī;  

ü  Izvērtējot funkcionālo testu rezultātus, redzam, ka visos testa 
vingrinājumos lielākā daļa bērnu uzrāda zemu vai vidēju līmeni;  

ü  Izteikta asimetrija starp ķermeņa labo un kreiso pusi. Šāda spēka 
asimetrija šajās muskuļu grupās ar laiku var izraisīt nopietnus stājas 
un gaitas traucējumus; 

ü  Novērtējot vēdera un muguras dziļo muskuļu funkcionālo 
sagatavotību, līdzīgi kā iepriekšējos testos arī šeit lielākoties prevalē 
zems līmenis. 



DALĪBNIEKI 
Jauni dalībnieki 3.klases – 43 skolas – 1023 skolēni 
 
2014./2015. mācību gada projektā iesaistītās 4.klases 
Daugavpils 3.vsk. 4.b kl., Jelgavas 4.vsk. 4.c kl., Liepājas 
8.vsk. 4.a kl., Rīgas Hanzas vsk. 4.a kl., Valmieras 
Pārgaujas sākumsk.4.d kl. un Ventspils 4.vsk. 4.b kl..  



NODROŠINĀJUMS 
LOK nodrošina: 
  
ü  Metodiskais materiāls sadarbībā ar LSPA; 
 
ü  Stājas un VFS kontroles testi projektā iesaistītajām 4.klasēm; 
 
ü  Skolēnu, vecāku un pedagogu aptaujas sadarbībā ar LSPA; 

ü  Draudzības sacensības (balvas); 

ü  Finālsacensības (norise); 

ü  Informatīvais atbalsts valsts mērogā (LNT, StarFM, Latvijas Avīze).  



NODROŠINĀJUMS 

Pašvaldība un izglītības iestāde nodrošina:  
 
ü  Stājas un VFS kontroles testi projektā iesaistītajām 3.klasēm 

(sadarbībā ar LSPA pēc iespējām un izvēles)   
ü  Sporta nodarbības – sporta zāle; 
ü  Sporta inventāru; 
ü  Peldbaseina pieejamība, peldēšanas nodarbību norise; 
ü  Darba samaksa (sporta pedagogi, sporta pedagogi peldēšanā); 
ü  Transports skolēnu nogādāšanai uz peldēšanas nodarbībām; 
ü  Transports uz atklāšanas pasākumu, draudzības sacensībām, 

finālsacensībām; 
ü  Reģionālais informatīvais atbalsts. 



NODROŠINĀJUMS 

Sporta formas: 
  
ü  Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību nodrošina katram 

skolēnam - T-kreklu, īsās sporta bikses, mugursomu, sporta cepuri, 
silto jaku ar kapuci. Skolotājiem – speciāla dizaina treniņtērpu, 
mugursomu, sporta cepuri, polo kreklu, īsās sporta bikses un sporta 
apavus;  

 
ü  Sešām 3.klasēm LOK nodrošina sporta formu komplektu skolēniem 

un skolotājiem 
 2015./2016. m.g. izlozes uzvarētāji:  

Ādažu vidusskolas 3.g, Grobiņas pamatskolas 3.a, Vangažu vidusskolas 3.b, 
Laurenču sākumskolas 3.a, Rīgas 49. vidusskolas 3.a un Āgenskalna 3.b klases.  
	



NORISE, 3.klasēm 

2015 
16.oktobris 
22.oktobris 
Novembris 
 
2016 
25.februāris 
2.marts  
Marts 
 
Aprīlis 
20.maijs  

Informatīvs seminārs 
Projekta 2015./2016.m.g.atklāšana  
Projekta sākums skolās  

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā  
Diagnosticējošais darbs matemātikā  
Tautas bumbas turnīra nolikums  
Finālsacensību nolikums  
Tautas bumbas turnīrs  
Projekta noslēgums  
“Sporto visa klase Ceļojošā kausa izcīņas sacensības” 

Rīga, Olimpiskais centrs,  
Grostonas iela 6b  

Projekta dalībskolas – klases  

Projekta dalībskolas – klases  

Nosūtīts (elektroniski)  
projekta dalībklasēm  

6. apakšgrupas, 6 vietas – jāvienojas  

Rīga 



FINĀLS 
Vērtēšana: 
  
ü  Sekmes – valsts izglītības iestāžu 3. klašu valsts 

pārbaudes darbi – klases vidējais vērtējums 
diagnost ikas darbs latv iešu valodā un 
matemātikā; 

ü  Draudzības sacensības “Tautas bumbā”; 

ü  Fināls  
“Sporto visa klase Ce ļojošā kausa izcīņas 
sacensības”: 

- Stafetes 
- Sacensības pedagogiem 
- Radošais priekšnesums (mājasdarbs) 
- Zināšanu konkurss  
	



APAKŠGRUPAS 
Draudzības sacensības 3. klasēm notiks apakšgrupās  

1. grupa  
Gulbenes 2. vidusskola 3.a  klase  
Rēzeknes sākumskla 3.b  
Daugavpils 16. vidusskola 3.b 
Daugavpils 3. vidusskola 3.a  
Līvānu 1. vidusskola 3.b  
Pļaviņu novada ģimnāzija 3.b  
Madonas pilsētas 1. vidusskola 3.c  

2. grupa  
Valmieras Pārgaujas sākumskola 3.c  
Valmieras 5. vidusskola 3. klase 
Drabešu sākumskola 3. klase  
Krimuldas vidusskola 3.  
Laurenču sākumskola 3.a  
Stalbes vidusskola 3.  
Limbažu sākumskola 3.a  

3. grupa  
Zemgales vidusskola 3.  
Dobeles sākumskola 3.a  
Druvas vidusskola 3.  
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 3.a  
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 3.b  
Grobiņas pamatskola 3.a  
Nīcas vidusskola 3.  

4.grupa  
Ķekavas vidusskola 3.b  
Iecavas vidusskola 3.a  
Bauskas sākumskola 3.a  
Stalģenes vidusskola 3.  
Jelgavas 4. sākumskola 3.c  
Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola 3m2 
Jelgavas 4. vidusskola 3.c  



APAKŠGRUPAS 
Draudzības sacensības 3. klasēm notiks apakšgrupās  

5.grupa  
Sākumskola Taurenītis 3.  
Babītes vidusskola 3.e 
Olaines 2.vidusskola 3.c  
Olaines 1. vidusskola 3.b  
Olaines 1. vidusskola 3.a 
Rīgas Lietuviešu sākumskola 3.b  
Āgenskalna sākumskola 3.b  

6.grupa  
Rīgas 31.vidusskola 3.b  
Rīgas 49.vidusskola 3.a   
Tīnūžu pamatskola 3.  
Ādažu vidusskola 3.g  
Inčukalna pamatskola 3.a  
Vangažu vidusskola 3.b  
Ogres 1.vidusskola 3.c  
Carnikavas pamatskola 3.b  



ATKLĀŠANA 
2015.gada 22.oktobris 

Olimpiskais sporta centrs, Rīga 
Futbola zāle 

  
16.00 – 16.30 – dalībnieku ierašanās  
17.00 – 18.30 – Atklāšanas ceremonija 
 
 
 
 
18.30 – 19.15 – Dalībnieki dodas uz basketbola spēli Arēnā Rīga 
 
 
 
19.30 – spēle VEF RĪGA vs. TSMOKI MINSK 
 

ü  Svinīgās uzrunas 
ü  Karogu pasniegšana dalībklasēm 
ü  Koncerts 
ü  Fotografēšanās 

ü  Klašu pārstāvji/kapteiņi pl.18.30 pulcējas pie ieejas futbola 
zālē, lai LOK pārstāvja pavadībā dotos uz «Arēna Rīga» - 
basketbola spēles atklāšanas mēģinājumu  



CAURLAIDE AUTOBUSAM 

Autobusa logā jābūt ievietotai CAURLAIDEI ar projekta logo 



AUTOBUSU IEBRAUKŠANA 

Autobuss izlaiž 
pasākuma 
dalībniekus pie 
Olimpiskā centra 
Futbola zāles un 
dodas uz stāvvietu 
pie «Arēna Rīga» 



VEF RIGA SPĒLE 
18.30 - klašu kapteiņi/pārstāvji LOK pārstāvja vadībā no Olimpiskā centra 
dodas uz spēles atklāšanas mēģinājumu, pārējie var ieņemt vietas (zālē, 
kā norādīts biļetēs)  
 
Spēles atklāšanas mēģinājums. 
 
19.15 – pēc mēģinājuma klašu kapteiņi/pārstāvji pulcējas pie ieejas 
basketbola zālē, pie tuneļa (ieeja caur LMT sektoru pa 102.sektora eju).  
 
Spēles atklāšana – tiek izsauktas karsējmeitenes, talismans un tad 
«Sporto visa klase» klašu kapteiņi/pārstāvji, kuri veidos tuneli VEF 
spēlētāju iznākšanai. 
 
19.30 – sākas basketbola spēle VEF RĪGA – TSMOKI MINSK 
(klašu kapteiņi/pārstāvji dodas uz sēdvietām zālē pie savām klasēm) 
	

Pēc spēles visi dodas mājās.  
	



LAI VEICAS! 


