
Sporta kompleksa darba plāns

Strītbola sacensības āra basketbola 
laukumā "King of Boldes"  Sacensības 
Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem

Popularizēt veselīgu dzīves veidu 
iedzīvotāju vidū. Popularizēt 
basketbola spēli kā aktīvu brīvā laika 
pavadīšanas veidu

25.08.2018.
18:30-22:30

Sporta kompleksa
vadītājs 
V.Pavļučenko

Uzmanības disciplīnas un orientēšanās 
spēju attīstīšanas pasākums "Mana 
skola" Sporta pasākums 1.klases 
skolēniem

Iepazīt skolas teritoriju. Attīstīt 
uzmanības, disciplīnas un orientēšanās
spējas skolēnu vidū.

06.09.2018.
09:00-11:00

Sporta
organizators
D.Bahvalova

Futbola turnīrs “Daugavgrīvas kauss”    
Sacensības skolēniem un Rīgas 
pašvaldības iedzīvotājiem

Popularizēt veselīgu dzīves veidu 
iedzīvotāju vidū. Popularizēt futbola 
spēli kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas
veidu.

09.09.2018.
11:00-15:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Olimpiskā diena 2018: sacensības 1.-4. 
klasei

Atbalstīt un popularizēt Latvijas 
Olimpisko kustību

21.09.2018. 
09:00-11:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko
Starpskolu sacensības Futbols C 
6. - 7.kl.

Popularizēt futbola spēli skolēnu vidū septembris O. Žmaka

Starpskolu sacensības Futbols B 
8. - 9.kl.

Popularizēt futbola spēli skolēnu vidū septembris  O. Žmaka

Starpskolu sacensības “Olimpiskā 
diena” 3. -4.kl.

Radīt skolēnos izpratni par 
Olimpiskām spēlēm. Iepazīstināt ar 
Spēļu ceremoniju

septembris
G. Jerjomkina,  
O.Žmaka

Olimpiskā diena  Sporta pasākums 
sadarbībā ar Rīgas 54., 37., 71. skolām

Radīt skolēnos izpratni par 
Olimpiskām spēlēm. Iepazīstināt ar 
Olimpisko spēļu ceremoniju, vēsturi.

18.10.2018.
15:00-17:00

Sporta
organizators
G.Jerjomkina

Starpskolu sacensības Kross  4.-9.kl. Popularizēt vieglatlētiku skolēnu vidū oktobris
G. Jerjomkina,  
O.Žmaka

Starpskolu sacensības Volejbols 
10. - 12.kl. (meit.)

Popularizēt volejbola spēli skolēnu 
vidū.

oktobris G. Jerjomkina,  



Ģimenes sporta diena par godu 
Lāčplēša dienai. Sacensības skolēniem 
un viņu vecākiem

Popularizēt sportu kā brīvā laika 
pavadīšanas iespēju kopā ar visu 
ģimeni.

10.11.2018.
10:00-12:00

Sporta
organizators

A.Maksimovs
Skolas sacensības “Virves vilkšanas” 
1.-12.kl.

Piedāvāt skolēniem apgūt jaunas 
iemaņas.

novembris
09.11.18.

O. Žmaka
G. Jerjomkina
A.Maksimovs

Stafešu sacensības "Drošie un veiklie" 
Sacensības 3.-5. klases skolēniem

Iesaistīt skolēnus fiziskās aktivitātēs
15.11.2018.

15:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Florbola sacensības "Bumba ripo"   
Sacensības 5.-12. klases skolēniem

Popularizēt florbolu kā veselīgu un 
aktīvās atpūtas iespējas veidu. 
Ieinteresēt bērnus un jauniešus 
piedalīties aktīvos pasākumos. 

25.11.2018.
11:00-14:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Vieglatlētikas sacensības 
"Daugavgrīvas daudzcīņa"  Sacensības 
5.-12. klases skolēniem

Popularizēt vieglatlētiku kā sporta 
veidu un aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu. 

04.12.2018.
15:00-17:00

Sporta
organizators
D.Bahvalova

Basketbola soda metienu sacensības 
"Met pa grozu!"  Sacensības 5.-12. 
klases skolēniem

Popularizēt basketbolu kā sporta veidu
un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. 

12.12.2018.
15:00-17:00

Sporta
organizators

A.Maksimovs
Starpskolu sacensības Stafetēs “Drošie 
un veiklie” 4. – 5.kl.

Popularizēt stafetes skolēnu vidū decembris
G. Jerjomkina,   
O.Žmaka

Skolas sacensības futbolā 4. - 9.kl. Popularizēt futbola spēli skolēnu vidū.
Noteikt labāko klasi futbolā.

janvāris      
februāris

O. Žmaka     

Šautriņu mešanas sacensības "Asās 
adatas"  Sacensības 5.-12. klašu 
skolēniem

Popularizēt šautriņu mešanu kā 
veselīgu un aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu.

16.01.2019.
09:00-15:00 

Sporta
organizators

O.Žmaka

Skolas turnīrs "Tautas bumba"  
Sacensības 3.-5. klases skolēniem

Iesaistīt skolēnus sporta pasākumos. 
Atlasīt skolēnus rajona sacensībām.

23.01.2019.
15:00-16:30

Sporta 
organizators 
G.Jerjomkina

Slēpošanas sacensības.  Sacensības 
skolēniem un iedzīvotājiem

Popularizēt slēpošanu svaigā gaisā kā 
brīvā laika pavadīšanu. 

27.01.2019.
12:00-15:00

Sporta kompleksa
vadītājs

Atkarīgi no laika 
apstākļiem



V.Pavļučenko

Mamma, tētis, es  1.-.2. klases 
skolēniem

Iesaistīt vecākus skolas dzīvē, veidot 
sadarbību - skolotāji, vecāki, skolēni

02.02.2019. 
11:00-13:00

Sporta
organizators

A.Maksimovs

Mamma, tētis, es  3.-7. klases 
skolēniem

Iesaistīt vecākus skolas dzīvē, veidot 
sadarbību - skolotāji, vecāki, skolēni

Sporta
organizators

O.Žmaka

Mamma, tētis, es  8.-12. klases 
skolēniem

Iesaistīt vecākus skolas dzīvē, veidot 
sadarbību - skolotāji, vecāki, skolēni

Sporta
organizators
G.Jerjomkina

Ledus stafetes Sacensības 3.-6. klašu 
skolēniem

Sniegt iedvesmu skolēniem 
nodarboties ar sportiskām aktivitātēm 
svaigā gaisā ziemā. Snegt iespēju 
aktīvi pavadīt laiku.

06.02.2019.
14:30-17:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Atkarīgi no laika 
apstākļiem

Hokeja turnīrs "Daugavgrīvas Ziemas 
kauss" Sacensības skolēniem un 
iedzīvotājiem

Popularizēt hokeju kā veselīgu un 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu ziemā. 

09.02.2019.
11:00-14:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Atkarīgi no laika 
apstākļiem

Telpu futbola sacensības Sacensības 5.-
9. klases skolēniem

Popularizēt futbola spēli skolēnu vidū.
Noteikt labāko klasi futbolā.

13.02.2019.
15:00-16:30

Sporta
organizators

O.Žmaka
Starpskolu sacensības “Tautas bumba” 
4. - 5.kl.

Popularizēt tautas bumbu spēli 
skolēnu vidū

februāris
G. Jerjomkina,   
O.Žmaka

Florbola sacensības ""Jautrās nūjas" 
Sacensības 5.-9. klases skolēniem

Popularizēt florbola spēli skolēnu 
vidū. Noteikt labāko klasi florbolā

20.03.2019.
15:00-16:30

Sporta
organizators
D.Bahvalova

Starpskolu sacensības Florbols A
10. - 12.kl.

Popularizēt florbola spēli skolēnu vidū marts
G. Jerjomkina,  
O.Žmaka

Starpskolu sacensības Florbols B
 8. -  9.kl.

Popularizēt florbola spēli skolēnu vidū marts
G. Jerjomkina,  
O.Žmaka



Starpskolu sacensības Futbols A 
10.-12.kl.

Popularizēt futbola spēli skolēnu vidū marts, aprīlis O. Žmaka

Ielu florbola sacensības "Daugavgrīvas 
karalis" Sacensības Rīgas pašvaldības 
iedzīvotājiem

Popularizēt florbolu kā veselīgu un 
aktīvās atpūtas iespējas veidu. Dot 
iespēju sacensību dalībniekiem 
izmēģināt savas prasmes ielu florbolā 
uz asfalta seguma.

28.04.2019.
11:00-17:00

Sporta kompleksa
vadītājs

V.Pavļučenko

Starpskolu sacensības Florbols C 
6. - 7.kl.

Popularizēt florbola spēli skolēnu vidū aprīlis
G. Jerjomkina, 
O. Žmaka

Starpskolu sacensības Florbols 
2006.g.dz.un jaun. 4.-5.kl.

Popularizēt florbola spēli skolēnu vidū aprīlis
G. Jerjomkina, 
O. Žmaka

Starpskolu sacensības „Olimpiskās 
6. – 12.kl.stafetes”

Popularizēt vieglatlētiku skolēnu vidū aprīlis, maijs
G. Jerjomkina,  
O. Žmaka

Starpskolu sacensības “22. Rīgas 
skolēnu spēles” 4. – 9.kl.

Sekmēt jaunatnes sporta attīstību. aprīlis
G. Jerjomkina, 
 O. Žmaka

Vasaras Sporta diena. 1.-8.kl.
10.-11.kl.

Popularizēt veselīgu dzīves veidu 
skolēnu vidū. Sekmēt skolēnu 
iesaistīšanu skolas ārpusstundu sporta 
pasākumos.

maijs G. Jerjomkina, 
O. Žmaka     

Vasaras sporta diena    Sacensības 1.-8. 
klases un 10.klases skolēniem

Popularizēt veselīgu dzīves veidu 
skolēnu vidū. Sekmēt skolēnu 
iesaistīšanu skolas ārpus stundu sporta
pasākumos

30.05.2019.
09:00-12:00

Sporta
organizators
G.Jerjomkina

Veselības nedēļa sacensības skolēniem 
un Rīgas pašvaldības iedzīvotāji

Popularizēt veselīgu dzīves veidu
27.05.2019.
-2.06.2019.

Sporta
organizators
D.Bahvalova

Ekstrēmo sporta veidu sacensības, 
skeitparkā Sacensības skolēniem un 
Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem

Popularizēt ekstrēmos sporta veidus 
kā aktīvā laika pavadīšanas iespēju.

2.06.2019.
12:00-15:00

Sporta
organizators

A.Maksimovs


