
APSTIPRINU 

Rīgas 69.vidusskolas direktore 

 

 

__________________I.Lasmane 

Rīgā, 2018.gada ……. septembrī 

 

 

NOLIKUMS 

Rīgas 69.vidusskolas 

“Sporta mēnesis” 1.-12.klasēm 

 

Mērķis – Iesaistīt skolēnus, skolotājus sporta aktivitātēs un konkursos, atbalstot un 

popularizējot Latvijas Olimpiskās komitejas pasākumus. 

Laiks un vieta   

2018.gada septembris, Rīgas 69.vidusskola, rajona apkārtne, Baltā kāpa 

Sacensības organizē 

 Rīgas 69.vidusskolas sporta organizatore Dace PURVAINE 

Aktivitāšu veidi un dalībnieki: 

Noslēguma pasākums “Olimpiskā diena 2018” un radošie darbi tiek rīkots godinot 

Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. 

1. Foto konkurss „Mans sports vasarā” - 1.-12.klašu skolēni, 3 (trīs) labākās 

fotogrāfijas no katras klases iesniegt vai nosūtīt D.Purvainei līdz 18.septembrim 

(1.pielikums);  

2. Radošie darbi „Iepazīsti tenisu” - 1.-12.klašu skolēni, izstrādes laikus nosaka, 

darbus vērtē klašu audzinātāji un vizuālās mākslas skolotāji, labākos darbus 

iesniedzot līdz 18.septembrim D.Purvainei (1.pielikums); 

3. Pārgājiens “Baltā kāpa” 4.-12.klasēm, 20.septembris (2.pielikums); 

4. Pārgājiens “Teniss Imantā”  1.-3.klasēm, 14.septembris (3.pielikums); 

5. „Olimpiskā diena” - 1.-12.klases, 21.septembris: 

5.1. skolas stafešu komandas dalība Olimpiskās dienas aktivitātēs Hanzas 

vidusskolā, dalībnieki 2008.gadā dzimuši un jaunāki; 

5.2. Olimpiskā diena skolā  - 1.-12.klašu skolēni (4.pielikums); 

6. “Eiropas skola sporta dienas” zibakcija  25.,26.septembrī. 

7. Sporta un aktīvās atpūtas laukuma atklāšanas pasākums. 

Vērtēšana un apbalvošana 

Katrā aktivitāšu veidā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām. 

Apbalvošana - Olimpiskajā dienā 21.septembrī un pēc zibakcijas. 

  

 

 

Sagatavoja D.Purvaine  



1.pielikums Rīgas 69.vidusskolas „Sporta mēneša” nolikumam,  

2018.gada …….septembris 

 

 

Foto konkurss „ Mans sports vasarā” 

Konkursā piedalās 1.-12.klases. 

Katra klase līdz 18.septembrim iesūta 3 fotogrāfijas sporta organizatorei D.Purvainei uz 

“e-klases” e-pastu.  

Atlases kritēriji: 

1) fotogrāfijas atbilstība laika posmam (2018.gada vasara!) 

2) autora sporta aktivitāšu atspoguļojums fotogrāfijā. 

Labākās fotogrāfijas tiks izvietotas apskatei 1.stāva vestibilā.    

 

 

 

 

 

Radošie darbi  „Iepazīsti tenisu”. 

Konkursā piedalās 1.-12.klases. 

Vizuālās mākslas skolotāji un klašu audzinātāji mācību stundu laikā organizē radošo 

darbu izstrādi, veidojot tos no dažādiem otrreizēji izmantojamiem vai dabas materiāliem. 

Pēc klašu audzinātāju un vizuālās mākslas skolotāju ieskatiem, labākos darbus līdz 

18.septembrim iesniedz sporta organizatorei D.Purvainei. 

Iesniegtie darbi tiks izvietoti apskatei 1.stāva vestibilā.  

 

 

 

 

  



2.pielikums Rīgas 69.vidusskolas „Sporta mēneša” nolikumam,  

2018.gada …….septembris 

 

Pārgājiens “Baltā kāpa” 

 

Dalībnieki 4.-12.klases skolēni. 

 

1. Pirms pārgājiena klašu audzinātājiem izsniedz instruktāžas lapas, informatīvo 

materiālu par iziešanas, aktivitāšu un atgriešanās laikiem, lai skolēni var 

iepazīstināt vecākus ar pārgājiena norisi. 

2. Skolēni iepazīstas ar pārgājiena drošības noteikumiem un parakstās instruktāžas 

lapās. 

3. Skolēni pulcējas skolā, kopā ar klašu audzinātājiem vai atbildīgo personu skolas 

ēdnīcā saņem pusdienu paciņas. 

4. Grafiks aktivitātes uzsākšanai: 

 

Klases 

4.autobusa atiešana laiks 

no pieturas “Imantas 

7.līnija” 

Izkāpšana pieturā “Ceļš 

uz Vārnukrogu” 

7.a       5.a 8:51 9:09 

8.a      5.b 9:06 9:18 

9.a      4.a 9:21 9:33 

6.b     4.b 9:44 9:55 

6.a 10:03 10:14 

 

5. Klases audzinātāju un atbildīgo personu vadībā no pieturas “Ceļš uz Vārnukrogu” 

dodas pārgājienā pa kartē norādīto maršrutu. 

6. Saņemot darba lapas, klase veic gan uzdevumus pārgājiena laikā, gan ierodoties 

Baltajā kāpā. 

7. Pēc uzdevumu veikšanas skolēni un skolotāji pusdieno. 

8. Atgriešanās skolā, ejot līdz 4.maršruta autobusa pieturai  (pie dzelzceļa stacijas 

“Babīte”), brauciens, gājiens uz skolu. 

 



3.pielikums Rīgas 69.vidusskolas „Sporta mēneša” nolikumam,  

2018.gada …….septembris 

 

Pārgājiens “Teniss Imantā” 

 

Dalībnieki 1.-3.klases skolēni. 

 

1. Sporta dienas atklāšana skolas aktu zālē. Tikšanās ar M.Pleskačovu un viņas 

treneri. Informatīvai materiāls un stāstījums. 

2. Pārgājiena maršruts: skola - Zolitūdes dzelzceļa stacijai - pa veloceliņu garām 

tenisa kortiem (apskatot tos) līdz liepu alejai – pa liepu aleju līdz Anniņmuižai 

(apiet tai apkārt) – pa Dumbrāju ielu līdz Anniņmuižas sporta centram. 

3. Aktivitātes pie Anniņmuižas sporta centra. 

4. Atgriešanās skolā pa pašu (klašu audzinātāju) izvēlētu ceļu. 

 

 

 



4.pielikums Rīgas 69.vidusskolas „Sporta mēneša” nolikumam, 

2018.gada …...septembris 

 

Olimpiskā diena 

2018. gada 21.septembris 

 

Dalībnieki 1.-12.klašu skolēni. 

Dienas kārtība: 

8.30 -  skolas stafešu komandas un pavadošo sporta skolotāju izbraukšana uz sacensībām 

Rīgas Hanzas vidusskolā 

8.30 – Olimpiskā diena un vingrošana aktu zālē 5.-12.klasēm, apbalvošana par sporta 

mēneša aktivitātēm un konkursu 

09.40 – 1.-4.klašu skolēnu pulcēšanās un stāšanās aktu zālē  

09.50 – Olimpiskās dienas atklāšana (uzruna, olimpiskā simbolika) 

10.00 – rīta vingrošana kopā ar olimpiešiem un SVK dalībniekiem 

10.15 – tikšanās ar olimpiešiem Kristeru un Kendiju Aparjodiem 

10.50 – Sporta mēneša konkursu un aktivitāšu uzvarētāju apbalvošana. 

 


