Apstiprināts
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes
2022. gada 25.maija sēdē
Lēmums Nr. 11.2., Protokols Nr. 20
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
skolu projekta “SPORTO VISA KLASE”
NOTEIKUMI
2022./2023.mācību gadam
Atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” un Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” savstarpēji
noslēgtajam Sadarbības memorandam, no 2022.gada projekta “Sporto visa klase” izglītības iestādes tiks finansiāli
atbalstītas ar sporta veicināšanas mērķi organizētu valsts mēroga loteriju organizēšanas palīdzību. Sadarbības
memorands izstrādāts pēc Finanšu ministrijas sagatavotā Informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumu uzsākt jaunu valsts
mēroga izložu projektu ar sabiedriskā labuma mērķi”, kas tika izskatīts un apstiprināts 2020.gada 5.novembra
Ministru kabineta sēdē.
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Projekts “Sporto visa klase” īsteno Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk - LOK) misiju – Olimpiskās
kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, ieinteresējot bērnus un
jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti.
Projekta norises laiks 5 (pieci) mācību gadi, apstiprinot dalību projektā katram mācību gadam.
2. MĒRĶI
Ņemot vērā COVID-19 riskus:
2.1. Prioritāri nodrošinot sporta nodarbības svaigā gaisā, pilnveidot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību,
dodot motivāciju nodarboties ar sportu;
2.2. Ar sporta atbalsta valsts mēroga loteriju organizēšanu, veicināt izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu iesaistīšanos
projektā;
2.3. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti, turpināt veikt zinātnisku pētījumu par projekta ietekmi uz skolēnu vispārējo
fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, kognitīvajām funkcijām un sekmēm mācībās;
2.4. Izmantot interaktīvu mobilo aplikāciju datu nodošanai zinātniskā pētījuma vajadzībām.
3. DALĪBNIEKI
Izglītības iestādes – 2., 3., 4., 5. un 6.klases.
4. NORISES LAIKS
Projekts - 2022.gada 1.septembris – 2023.gada 26.maijs
Atklāšana klātienē jaunajiem projekta dalībniekiem – 2022.gada 30.septembrī (citiem iespēja tai sekot līdzi tiešsaistē)
5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Klases, kuras plāno dalību projektā, līdz 2022.gada 17.jūnijam aizpilda provizorisku elektronisku pieteikumu
https://forms.gle/jrjirdQgQErMufqz6, kas netiek uzskatīts par saistošu, bet tiek izmantots kopējo dalībnieku
noteikšanai un tālākai projekta plānošanai.
5.2. Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestādes vadītājs, apliecinot to ar drošu
elektronisko parakstu. Pieteikums PDF formātā jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 16.septembra plkst.17.00,
nosūtot to uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv, oriģinālu saglabājot Izglītības iestādes lietvedībā un
nodrošinot iespēju to pēc nepieciešamības uzrādīt LOK pārstāvim.
5.3. Projektam pieteikties var 2022./2023.mācību gada 2. un 3.klases, kā arī atkārtoti pieteikums jāiesniedz projektā
līdz šim esošajām 3., 4., 5. un 6.klasēm.
5.4. Iesniedzamie dokumenti:
5.2.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1)
5.2.2. Skolēnu saraksts (pielikums Nr.2)
6. ATTEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ja Izglītības iestāde iesniedz Projekta atteikumu 3., 4., 5. un 6.klašu grupā, Projekta atteikumam jābūt parakstītam
ar drošu elektronisko parakstu. Atteikums PDF formātā jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 16.septembra

plkst.17.00, nosūtot to uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv, oriģinālu saglabājot Izglītības iestādes
lietvedībā un nodrošināt iespēju to pēc nepieciešamības uzrādīt LOK pārstāvim.
6.2. Iesniedzamie dokumenti:
6.2.1. Atteikuma forma (pielikums Nr.5)
7. VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI
7.1. Pieteikumus izvērtē LOK projekta vadītāja.
7.2. Projekta pieteikuma iesniedzējs saņems LOK paziņojumu (atļaut/neatļaut piedalīties projektā) līdz 2022.gada
20.septembrim, nosūtot elektroniski informāciju uz projekta pieteikumā (pielikums Nr.1) norādītajām e-pasta
adresēm, vienlaikus izvietojot informāciju LOK tīmekļa vietnē http://sportovisaklase.olimpiade.lv/ .
8. PROJEKTA PROGRAMMA (IESPĒJAMS, TIKS KORIĢĒTA)
8.1. 2.klasēm nodarbības projekta ietvaros notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un
sporta veidu federāciju izstrādātu metodisko materiālu:
Projekta ietvaros skolēniem notiek 2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības pēc izvēles*:
§ 1 (viena) – spēles un rotaļas;
§ 1 (viena) – vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;
§ 1 (viena) – peldēšanas nodarbība;
§ 1 (viena) – nodarbība svaigā gaisā;
§ 1 (viena) – nodarbība džudo;
§ 1 (viena) – nodarbība pieskārienregbijā.
8.2. 3., 4., 5., 6.klasēm nodarbības projekta ietvaros notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas (LSPA) un sporta
veidu federāciju izstrādātu metodisko materiālu.
Projekta ietvaros skolēniem notiek 2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības pēc izvēles*:
§ 1 (viena) – vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;
§ 1 (viena) – futbola elementu apmācība;
§ 1 (viena) – peldēšanas nodarbība;
§ 1 (viena) – nodarbība svaigā gaisā;
§ 1 (viena) – nodarbība džudo;
§ 1 (viena) – nodarbība pieskārienregbijā.
8.3. Mācību gada laikā visi dalībnieki obligāti piedalās 4 (četrās) stundās papildus programmā “Drošība uz ūdens”.
*nodrošinot, lai katru mācību dienu ir 1 (viena) sporta nodarbība.
9. NODROŠINĀJUMS
Projekta koordinācija un uzraudzība
Ekipējums:

Ekipējums ar projekta VIENOTU identitāti – visi
skolēni un vismaz 2 (divi) pedagogi (klases
audzinātājs un sporta pedagogs)

Sporta nodarbības:
Metodiskā rokasgrāmata
Sporta zāle nodarbībām (iespēju robežās nodrošināt,
ka sporta zālē nodarbības notiek tikai projekta
klasei)
Inventārs
Peldbaseins (ja peldēšanas nodarbība)
Darba samaksa:
Sporta pedagogam (2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvas
stundas nedēļā) saskaņā ar Ministru kabineta 2016.

Nodrošina
LOK
LOK
Izlozes kārtībā:
- 10 (desmit) 2.klasēm;
- 10 (desmit) 3.klasēm (kuras pirmo gadu projektā).
Iegāde: vecāki, likumiskie aizbildņi, izglītības iestāde,
atbalstītāji un/vai pašvaldība nodrošina ekipējumu ar
vienotu identitāti (pielikums Nr.4).
Logotipu lietošanas rokasgrāmata
http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/ekipejums-uninventars (tiks koriģēts)
LOK sadarbībā ar LSPA un sporta veidu federācijām
Izglītības iestāde un/ vai pašvaldība
Izglītības iestāde, atbalstītāji un/vai pašvaldība
(pielikums Nr.3)
Izglītības iestāde un/vai pašvaldība
Izglītības iestāde un/ vai pašvaldība
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gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”.
Peldēšanas un/ vai džudo apmācības instruktors/-i,
vai sporta pedagogi/treneri
Pasākumi:
Aktivitātes saskaņā ar Nolikumu
Atklāšanas pasākums
Dati un anketas
Mērījumi un aptaujas
Datu apstrāde

Izglītības iestāde un/ vai pašvaldība
LOK
LOK ar sadarbības partneriem
Izglītības iestāde/ LU pētnieku komanda
LOK un LU pētnieku komanda

10.SPORTA EKIPĒJUMA IZLOZE
10.1. Izloze tiks veikta 2022.gada 20.septembrī.
10.2. Izlozei tiek noteikta sekojoša kārtība:
10.2.1. Ekipējuma komplekti 20 (divdesmit) klasēm, kuras pieteikumu dalībai projektā iesniegušas pirmo reizi
(2.klasēm – 10 (desmit), 3.klasēm – 10 (desmit)).
10.3. Klasēm, kurām ekipējums tiks piešķirts izlozes rezultātā, līdz 2022.gada 23.septembrim jāsniedz izmēri pēc
noteiktas tabulas (tiks nosūtīts papildus) uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv.
10.4. Izlozes rezultātā iegūtais ekipējums tiks izsniegts iespējami drīz pēc izmēru saņemšanas.
11. DATI UN ANKETAS/ DATU NODOŠANA
11.1. Piedaloties projektā „Sporto visa klase”, par bērniem – projekta dalībniekiem ir nepieciešams ievākt uz viņu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus, tai skaitā:
11.1.1. apkopot un elektroniski nosūtīt datus par bērnu augumu, svaru un vidukļa apkārtmēru.
11.1.2. par fizisko aktivitāšu daudzumu, emocionālo pašsajūtu un ēšanas paradumiem.
11.1.3. izpildīt datorizētus kognitīvo funkciju (reakcijas ātrums, vizuālā uztvere) testus.
11.2. Detalizēta informācija par datu ievākšanu (laiku, formu un apjomu) tiks izsūtīta papildus.
11.3. Datu nodošanai tiks izmantota interaktīva mobilā aplikācija, kuras instalēšanai bērnu vecāki saņems
apstiprinājuma pieprasījumu (apstiprināšana veicama, autentifikācijai izmantojot internetbanku).
12. SADARBĪBA AR VAS “LATVIJAS LOTO”
12.1. Pēc Latvijas Olimpiskās Komitejas iniciatīvas, sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas
Loto”, 2021.gadā ir uzsākts projekts ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi – finansiālu atbalstu sporta dzīves
veicināšanai Latvijas izglītības iestādēs, kā arī nometnes Personības akadēmija rīkošanai.
12.2. Sabiedriskā mērķa atbalsta projekts tiks īstenots atbilstoši Nolikumam, kuru izstrādās Finanšu
ministrijas un Izglītības ministrijas izveidota projekta darba grupa.
12.3. Nolikums pieejams LOK tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv.
12.4. Projekta ietvaros:
12.4.1. katru nedēļu, sākot no 2021.gada oktobra, ar valsts mēroga izlozes starpniecību tiek noteikta viena
skola no tām izglītības iestādēm, kuras piedalās projektā Sporto visa klase, iegūstot tiesības saņemt finansējumu 5000
EUR (pieci tūkstoši 00 euro centi) apmērā. Finansējums tiek piešķirts no VAS “Latvijas Loto” valsts budžetā
iemaksātajām dividendēm. Iegūto finansējumu skolas varēs izmantot pēc saviem ieskatiem kādam no sekojošiem
mērķiem - sporta infrastruktūras uzlabošanai; ekipējuma un inventāra iegādei. Finansējuma izmaksu kārtību
apstiprinās projekta darba grupa, un tas tiks pārskaitīts visām mācību gadā izlozētajām skolām.
12.4.2. katra mācību gada izskaņā (sākot ar 2021./2022.m.g.) tiks organizēta nometne Personības akadēmija,
kurā katru gadu būs iespēja piedalīties 50 (piecdesmit) projekta “Sporto visa klase” 5. -6.klašu dalībniekiem. Kārtību,
kādā notiks atlase dalībai nometnē, regulēs Nolikums ““Sporto visa klase” kausa izcīņas nolikums”, kas
2022./2023.mācību gada periodam tiks izstrādāts līdz 2022.gada 1.novembrim.
13. PERSONAS DATU APSTRĀDE
13.1. Piedaloties projektā “Sporto visa klase”, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu LOK veikt attiecīgo personu
datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai:
• publicējot projekta pieteikumos norādīto informāciju;
• saņemot informāciju par projekta dalībnieku mācību sekmēm, vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaužu
rezultātiem un šo noteikumu punktā Nr.11 minētajiem datiem, kā arī veicot minēto sekmju, pārbaužu, stafešu
un citu sacensību rezultātu publicēšanu apkopotā veidā;
• veicot pasākuma un tā dalībnieku foto un video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai tiešraidi, foto un
video materiālu uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkalizmantošanu), nododot
šādas tiesības arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem, tai skaitā arī veicot dalībnieku iesūtīto foto, video un
tekstuālo materiālu (piemēram, bet ne tikai, “Labo darbu”) publicēšanu un uzglabāšanu.
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13.2. Minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”. Tiesiskais pamats personas
datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, šajos noteikumos un Projekta “Sporto
visa klase” organizatoriskajos dokumentos noteikto pienākumu veikšanai, kam iesaistītās personas izsaka savu
piekrišanu. Personas datu apstrādes mērķis ir projektā iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un sasniegto
rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī projekta popularizēšana un atspoguļošana
medijos. Personas datus saņems Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” darbinieki un tās partneri – tiem noteikto
pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz
tajos noteiktā termiņa notecējumam. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas
datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja
tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.
Personas datu apstrāde šajos noteikumos noteiktajā apjomā ir priekšnoteikums dalībnieku dalībai Projektā “Sporto
visa klase”.
14. PROJEKTA PARTNERI
14.1. LR Izglītības un zinātnes ministrija.
14.2. LR Finanšu ministrija, VAS “Latvijas Loto”, SIA “Rimi Latvija”
14.3. Izglītības iestādes un pašvaldības.
15. PROJEKTA VADĪBA
Projekta vadītāja – Lilita Mitrofanova
Tālr.: 28622447
E-pasts: lilita.mitrofanova@olimpiade.lv
sportovisaklase@olimpiade.lv
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Pielikums Nr. 1, variants 2. klase

2022.gada

Saskaņots:

.

Pašvaldības pilnvarotā persona
paraksts, Vārds, Uzvārds

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
2.klase
2022./2023.mācību gads

PIETEIKUMS

Aizpildīt datorrakstā

Izglītības iestāde, klase (2022./2023.māc.gadā)
Adrese
e-pasts (ja iekļaut saziņai par projektu)
Kontaktinformācija:
Klases audzinātājs

Sporta pedagogs

Izglītības iestādes direktors

Vārds, Uzvārds
tālr.
e-pasts
Plānotās nodarbības (atzīmēt 2/ 3 nodarbības ar [ x ])

Spēles un rotaļas
Nodarbības svaigā gaisā

[ ]
[ ]

Vispārējā fiziskā sagatavotība
Džudo

Atzīmēt ar [ x ]:
Būs nepieciešama drukātā metodiskā rokasgrāmata –
mape (šo atstājot neatzīmētu, metodiskā rokasgrāmata
būs pieejama elektroniski)
Esam informēti par nepieciešamību ievākt uz skolēnu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus,
un apzināmies, ka šādu darbību pienācīga veikšana ir
priekšnosacījums mūsu dalībai projektā

[ ]
[ ]

Peldēšana
Pieskārienregbijs

[ ]
[ ]

[ ]

Esam iepazinušies ar noteikumu punktu
Nr.9, piekrītam un apņemamies
nodrošināt uz mums attiecināmās
sadaļas

[ ]

[ ]

Esam iepazinušies ar personas datu
apstrādes noteikumiem un apzināmies,
ka to piemērošana ir priekšnosacījums
mūsu dalībai projektā

[ ]

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.11)

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.13)

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:

Izglītības iestādes direktors (paraksta
ar drošu elektronisko parakstu):
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātājs:
Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 1, variants 3. klase

2022.gada

Saskaņots:

.

Pašvaldības pilnvarotā persona
paraksts, Vārds, Uzvārds

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
3.klase
2022./2023.mācību gads

PIETEIKUMS

Aizpildīt datorrakstā

Izglītības iestāde, klase (2022./2023.māc.gadā)
Adrese
e-pasts (ja iekļaut saziņai par projektu)
Kontaktinformācija:
Klases audzinātājs

Sporta pedagogs

Izglītības iestādes direktors

Vārds, Uzvārds
tālr.
e-pasts
Plānotās nodarbības (atzīmēt 2/ 3 nodarbības ar [ x ])

Vispārējā fiziskā sagatavotība
Nodarbības svaigā gaisā

[ ]
[ ]

Futbols
Džudo

[ ]
[ ]

Peldēšana
Pieskārienregbijs

[ ]
[ ]

Atzīmēt ar [ x ]:
Būs nepieciešama drukātā metodiskā rokasgrāmata – mape
(šo atstājot neatzīmētu, metodiskā rokasgrāmata būs
pieejama elektroniski)

[ ]

Esam iepazinušies ar noteikumu punktu
Nr.9, piekrītam un apņemamies nodrošināt
uz mums attiecināmās sadaļas

[ ]

Esam informēti par nepieciešamību ievākt uz skolēnu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus, un
apzināmies, ka šādu darbību pienācīga veikšana ir
priekšnosacījums mūsu dalībai projektā

[ ]

Esam iepazinušies ar personas datu
apstrādes noteikumiem un apzināmies, ka to
piemērošana ir priekšnosacījums mūsu
dalībai projektā

[ ]

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.11)

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.13)

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:

Izglītības iestādes direktors (paraksta
ar drošu elektronisko parakstu):
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātājs:
Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 1, variants 4. klase

2022.gada

Saskaņots:

.

Pašvaldības pilnvarotā persona
paraksts, Vārds, Uzvārds
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
4.klase
2022./2023.mācību gads

PIETEIKUMS

Aizpildīt datorrakstā

Izglītības iestāde, klase (2022./2023.māc.gadā)
Adrese
e-pasts (ja iekļaut saziņai par projektu)
Kontaktinformācija:
Klases audzinātājs

Sporta pedagogs

Izglītības iestādes direktors

Vārds, Uzvārds
tālr.
e-pasts

Plānotās nodarbības (atzīmēt 2/ 3 nodarbības ar [ x ])

Vispārējā fiziskā sagatavotība
Nodarbības svaigā gaisā

[ ]
[ ]

Futbols
Džudo

[ ]
[ ]

Peldēšana
Pieskārienregbijs

[ ]
[ ]

Atzīmēt ar [ x ]:
Būs nepieciešama drukātā metodiskā rokasgrāmata – mape
(šo atstājot neatzīmētu, metodiskā rokasgrāmata būs
pieejama elektroniski)

[ ]

Esam iepazinušies ar noteikumu punktu
Nr.9, piekrītam un apņemamies nodrošināt
uz mums attiecināmās sadaļas

[ ]

Esam informēti par nepieciešamību ievākt uz skolēnu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus, un
apzināmies, ka šādu darbību pienācīga veikšana ir
priekšnosacījums mūsu dalībai projektā

[ ]

Esam iepazinušies ar personas datu
apstrādes noteikumiem un apzināmies, ka to
piemērošana ir priekšnosacījums mūsu
dalībai projektā

[ ]

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.11)

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.13)

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:

Izglītības iestādes direktors (paraksta
ar drošu elektronisko parakstu):
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātājs:
Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 1, variants 5. klase

2022.gada

Saskaņots:

.

Pašvaldības pilnvarotā persona
paraksts, Vārds, Uzvārds
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
5.klase
2022./2023.mācību gads

PIETEIKUMS

Aizpildīt datorrakstā

Izglītības iestāde, klase (2022./2023.māc.gadā)
Adrese
e-pasts (ja iekļaut saziņai par projektu)
Kontaktinformācija:
Klases audzinātājs

Sporta pedagogs

Izglītības iestādes direktors

Vārds, Uzvārds
tālr.
e-pasts

Plānotās nodarbības (atzīmēt 2/ 3 nodarbības ar [ x ])

Vispārējā fiziskā sagatavotība
Nodarbības svaigā gaisā

[ ]
[ ]

Futbols
Džudo

[ ]
[ ]

Peldēšana
Pieskārienregbijs

[ ]
[ ]

Atzīmēt ar [ x ]:
Būs nepieciešama drukātā metodiskā rokasgrāmata – mape
(šo atstājot neatzīmētu, metodiskā rokasgrāmata būs
pieejama elektroniski)

[ ]

Esam iepazinušies ar noteikumu punktu
Nr.9, piekrītam un apņemamies nodrošināt
uz mums attiecināmās sadaļas

[ ]

Esam informēti par nepieciešamību ievākt uz skolēnu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus, un
apzināmies, ka šādu darbību pienācīga veikšana ir
priekšnosacījums mūsu dalībai projektā

[ ]

Esam iepazinušies ar personas datu
apstrādes noteikumiem un apzināmies, ka to
piemērošana ir priekšnosacījums mūsu
dalībai projektā

[ ]

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.11)

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.13)

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:

Izglītības iestādes direktors (paraksta
ar drošu elektronisko parakstu):
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātājs:
Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 1, variants 6. klase

2022.gada

Saskaņots:

.

Pašvaldības pilnvarotā persona
paraksts, Vārds, Uzvārds
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
6.klase
2022./2023.mācību gads

PIETEIKUMS

Aizpildīt datorrakstā

Izglītības iestāde, klase (2022./2023.māc.gadā)
Adrese
e-pasts (ja iekļaut saziņai par projektu)
Kontaktinformācija:
Klases audzinātājs

Sporta pedagogs

Izglītības iestādes direktors

Vārds, Uzvārds
tālr.
e-pasts

Plānotās nodarbības (atzīmēt 2/ 3 nodarbības ar [ x ])

Vispārējā fiziskā sagatavotība
Nodarbības svaigā gaisā

[ ]
[ ]

Futbols
Džudo

[ ]
[ ]

Peldēšana
Pieskārienregbijs

[ ]
[ ]

Atzīmēt ar [ x ]:
Būs nepieciešama drukātā metodiskā rokasgrāmata – mape
(šo atstājot neatzīmētu, metodiskā rokasgrāmata būs
pieejama elektroniski)

[ ]

Esam iepazinušies ar noteikumu punktu
Nr.9, piekrītam un apņemamies nodrošināt
uz mums attiecināmās sadaļas

[ ]

Esam informēti par nepieciešamību ievākt uz skolēnu
veselību, labsajūtu un darba spējām attiecināmus datus, un
apzināmies, ka šādu darbību pienācīga veikšana ir
priekšnosacījums mūsu dalībai projektā

[ ]

Esam iepazinušies ar personas datu
apstrādes noteikumiem un apzināmies, ka to
piemērošana ir priekšnosacījums mūsu
dalībai projektā

[ ]

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.11)

(saskaņā ar noteikumu punktu Nr.13)

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:

Izglītības iestādes direktors (paraksta
ar drošu elektronisko parakstu):
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātājs:
Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 2, variants 2. klase
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
2.klase
2022./2023.mācību gads

SKOLĒNU

SARAKSTS

Izglītības iestāde, klase

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skolēna
dzimšanas
gads

Vecāku vai likumiskā aizbildņa
vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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. 13), 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.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 2, variants 3. klase
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
3.klase
2022./2023.mācību gads

SKOLĒNU

SARAKSTS

Izglītības iestāde, klase

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skolēna
dzimšanas
gads

Vecāku vai likumiskā aizbildņa
vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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. 13), 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.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 2, variants 4. klase
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
4.klase
2022./2023.mācību gads

SKOLĒNU

SARAKSTS

Izglītības iestāde, klase

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skolēna
dzimšanas
gads

Vecāku vai likumiskā aizbildņa
vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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. 13), 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.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 2, variants 5. klase

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
5.klase
2022./2023.mācību gads

SKOLĒNU

SARAKSTS

Izglītības iestāde, klase

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skolēna
dzimšanas
gads

Vecāku vai likumiskā aizbildņa
vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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. 13), 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.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 2, variants 6. klase
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
6.klase
2022./2023.mācību gads

SKOLĒNU

SARAKSTS

Izglītības iestāde, klase

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skolēna
dzimšanas
gads

Vecāku vai likumiskā aizbildņa
vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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. 13), 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.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

Pielikums Nr. 3
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
2022./2023.mācību gads

SPORTA
INVENTĀRA
MINIMĀLAIS KOMPLEKTS

INVENTĀRS

2.KLASE

Futbola bumbas
Vingrošanas paklāji

3.KLASE
2 skolēniem 1 bumba

Katram skolēnam

4-6

Barjeras (dažāda augstuma)

4-6

4-6

Vingrošanas sols

2-4

2-4

2 sk. 1 bumba

2 sk. 1 bumba

6-10

6-10

2 spēles komp.

2 spēles komp.

Lecamaukla

Katram skolēnam

Katram skolēnam

Tenisa bumbiņa/ mīkstās bumbiņas

Katram skolēnam

Katram skolēnam

Vingrošanas nūja

Katram skolēnam

Katram skolēnam

Smilšu vai cita pildījuma nelieli maisiņi

Katram skolēnam

Katram skolēnam

4-6

4-6

Katram skolēnam

Katram skolēnam

Dažāda izmēra bumbas
Konusi
Florbola nūja un bumbiņa

Pildbumbas (dažādas)
Vingrošanas apļi
Ķegļi
Lidojošie šķīvīši
Garā vingrošanas aukla

Komplekts
Katram skolēnam

Katram skolēnam

1-2

1-2

Hanteles vai 0,5 l pudeles pildītas ar smiltīm

Katram skolēnam 2 gab.

Galda teniss vai badmintons

2 skolēniem 1 komplekts

Dažādi sīki priekšmeti ( kastaņi, zīles,
pudeļu korķīši, veļas knaģi, aplīši, kartiņas
u.c.)
Lentas
Florbola nūjas/ bumbiņas

Katram skolēnam
Katram skolēnam
3-4

Pielikums Nr. 4
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
2. – 6.klase
2022./2023.mācību gads

EKIPĒJUMS

ar LOK noteiktu vienotu apdruku
SKOLĒNIEM UN PEDAGOGIEM

EKIPĒJUMS KATRAM SKOLĒNAM

Skaits

T-krekls

1 gab.

jānodrošina

Īsās sporta bikses

1 gab.

jānodrošina

Jaka ar kapuci

1 gab.

pēc izvēles

Mugursoma

1 gab.

pēc izvēles

Cepure ar nagu

1 gab.

pēc izvēles

Peldcepure un peldbrilles

1 gab.

ja peldēšana

EKIPĒJUMS SPORTA PEDAGOGAM
UN KLASES AUDZINĀTĀJAM

Skaits

T-krekls

1 gab.

jānodrošina

Īsās sporta bikses vai garās sporta bikses

1 gab.

pēc izvēles

Sporta apavi

1 gab.

pēc izvēles

Mugursoma

1 gab.

pēc izvēles

Cepure ar nagu

1 gab.

pēc izvēles

Jaka ar kapuci

1 gab.

pēc izvēles

Pielikums Nr. 5
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Skolu projekts “Sporto visa klase”
2022./2023.mācību gads

ATTEIKUMS

Ar šo lūdzam pārtraukt _____________________________________ ___. klases dalību projektā “Sporto visa
klase”, 2022./2023.mācību gadā.

Klases audzinātājs:
paraksts

Vārds, Uzvārds

paraksts

Vārds, Uzvārds

Sporta pedagogs:

