
  

OGRES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBU IESTĀŽU   

BĒRNU FUTBOLA FESTIVĀLS  

  

MĒĶIS UN UZDEVUMS  

1. Popularizēt un attīstīt futbolu pirmsskolas vecuma bērnu vidū.  

2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku pirmsskolas vecuma bērnu vidū.  

  

VIETA UN LAIKS  

Pasākums norisināsies Ogres novada sporta centra stadionā 2019.gada 20.septembrī. 

Pasākuma sākums 10.00 ar iesildošo “Olimpiskā diena 2019” vingrojuma kompleksu. 

  

PASĀKUMA DALĪBNIEKI 

Pasākumā  aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni no Ogres novada pirmsskolas 

izglītības iestādēm vecumā no   4 līdz 6 gadiem.  

  

PASĀKUMA VADĪBA  

Pasākumu  organizē Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar sporta centra futbola 

nodaļu.  

Par pasākumu atbildīgā persona Gerda Krūmiņa (Ogres NSC), tel.26192380  

  

PASĀKUMA PROGRAMMA  

 

9.00- 9.40 Reģistrēšanās 

10.00 Kopīga vingrošana  

10.30-11.30  Ar futbolu saistīti uzdevumi un aktivitātes (8-10 stacijas). Tiks paziņoti 

pasākuma dienā. 

~12.00 Dalībnieku sveikšana, piemiņas balvu pasniegšana.   

  

 

 

  

  

  

  

  

  
Apstiprinu:                                Dz.Žindiga                  
Ogres novada  sporta centra direktore     

  

  

NOLIKUMS   



 

PASĀKUMA NOSACĪJUMI  

Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pasākumam drīkst pieteikt ne vairāk kā 4 

komandas, savukārt Ogres novada pagastu pirmsskolas izglītības iestādes- ne vairāk kā  

2. Dalībnieku skaits katrā komandā- ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 12 audzēkņi. 

     

APBALVOŠANA  

Visi Bērnu futbola festivāla dalībnieki saņem organizatora sarūpētās piemiņas balvas.   

  

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA  

Visus izdevumus, kuri saistīti ar dalībnieku piedalīšanos pasākumā, sedz komandējošā 

izglītības iestāde. Visus izdevumus, kuri saistīti ar pasākuma organizēšanu sedz Ogres 

novada sporta centrs no Latvijas futbola federācijas KIAAP projekta līdzekļiem.  

  

PIETEIKUMI  

 

Pieteikumus par dalību pasākumā ar iestādes nosaukumu un audzēkņu skaitu lūgums  

iesniegt līdz šī gada 16.septembrim pl. 15.00, informāciju sūtot uz 

gerda.krumina@ogresnovads.lv .  

Pēc noteiktā termiņa  iesūtītie pieteikumi netiek pieņemti. 

  

Vārdiskā pieteikuma veidlapa iesniedzama pasākuma dienā sekretariātā - uz izglītības 

iestādes veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo daļu un iestādes 

mediķa parakstu vai audzēkņu vecāku/aizbildņu parakstu, kas apliecina, ka:  pirmsskolas 

izglītības iestādes audzēknis piedalās pasākumā ar vecāku atļauju. Vecāki vai aizbildņi 

apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti; apņemas necelt nekāda veida 

pretenzijas pret pasākuma organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša 

dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ; dalībnieka vecāks vai 

aizbildnis pilnībā uzņemas atbildību par bērna veselības stāvokli un tā atbilstību pasākuma 

prasībām; viennozīmīgi piekrīt šim  nolikumam un apņemas to ievērot.   

Un iestādes vadības parakstu, kas apliecina, ka audzēkņu personas dati ir precīzi. 

Pasākuma vietā būs mediķis, kurš nepieciešamības gadījumā sniegs pirmo medicīnisko 

palīdzību.  

  

  

  

             

  


