
73 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 

SPORTA DARBA PLĀNS 
2021./2022.m.g. 

 

Nr.p.k. Pasākums Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais 

1. 2. 3. 4. 

1.  Organizatoriskais darbs   

1.1. Sastādīt sporta darba plānu, sporta pasākumu 

kalendāro plānu un treniņu nodarbību grafiku 

9.09.2021. I. Dzelme 

1.2. Apstiprināt skolas sporta darba plānu 2021./2022. 

mācību gadam 

10.09.2021. S. Smeltere 

1.3. Iesaistīt izglītojamos ārpusklases nodarbībās: 

a) volejbolā, 

b) florbolā, 

c) nūjošanā 

d) galda tenisā 

 

septembrī 

oktobrī 

I. Dzelme 

1.4. 

 

 

Nodrošināt trenažieru zāles darbību. 

 

visu mācību 

gadu 

 

I. Dzelme 

2.  Popularizēšanas (reklāmas) darbs   

2.1. Savlaicīgi izvietot afišas par sacensību norisi, 

atspoguļot sacensību rezultātus, uzvarētājus 

visu mācību 

gadu 

I. Dzelme 

2.2. Uzvarētāju apbalvošana ar diplomiem, medaļām, 

balvām, prēmēšana 

 R. Sondore 

    

      2.3. Sportiskākā audzēkņa noteikšana gada beigās, 

apbalvošana 

mācību gada 

beigās 

I. Dzelme 

R. Sondore 

    

3.  Mācību – sporta darbs   

.    

3.1. Organizēt regulāras treniņu nodarbības šādos sporta 

veidos: 

a) Galda tenisā, 

b) volejbolā, 

c) florbolā 

visu mācību 

gadu 

I. Dzelme 

3.2. Organizēt skolas sacensības šādos sporta veidos: 

a) šautriņu mešanā mērķī, 

b) galda tenisā, 

c) volejbolā 

saskaņā ar 

kalendāro 

plānu(ja tiks 

atļautas 

sacensības) 

I. Dzelme 



 

1. 2. 3. 4. 

 
d) florbolā, 

e) krosā, 

f) badmintonā, 

g) 3x3 basketbolā, 

h) vieglatlētikā, 

i) novusā(jaunietēm) 

j) basketbola soda metienos. 

  

3.3. Nokomplektēt un sagatavot skolas komandas dalībai 

sporta darba metodiskā centra AMI rīkotajās 

sacensībās, kopā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

izglītojamiem: 

a) vieglatlētikā, 

b) šautriņu mešanā mērķī, 

c) galda tenisā, 

d) basketbolā, 

e) volejbolā, 

f) badmintonā, 

g) krosā, 

h) tautas bumbā, 

i) dambretē, 

j) minifutbolā(jauniešus), 

k) novusā(jaunietes), 

l) florbolā(jauniešus) 

saskaņā ar 

kalendāro 

plānu(ja 

sacensības 

notiks) 

I. Dzelme 

3.4. 

 

 

 

 

 

Organizēt pārbaudes sacensības ar Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas izglītojamiem ar mērķi 

nokomplektēt vienotu skolas izlases komandu  sporta 

darba metodiskā centra AMI rīkotajās sacensībās. 

visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

Dzelme I. 

 

 

 

 

 

4.  Finanšu – saimnieciskais darbs   

4.1. Sagatavot sporta bāzi jaunajam mācību gadam augustā I. Dzelme 

4.2. Iegādāties, iespēju robežās, nepieciešamo inventāru 

sporta nodarbībām 

visu mācību 

gadu 

I. Dzelme 

4.3. Sagatavot mācību dokumentāciju, atbilstošu jaunajām 

mācību kompetencēm. Programmas, vērtēšanas 

sistēmu. 

visu mācību 

gadu 

I. Dzelme 

 

 

 

 

Sastādīja I. Dzelme 

 

 

 

 

 


