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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
Projektu organizē un finansē Latvijas Futbola federācija (turpmāk – LFF). 

Projekts tiek organizēts, lai uzlabotu Latvijas bērnu veselību, fiziskās spējas un 

aktivitāti ar futbola nodarbību palīdzību. Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs, kuras Projektā piedalās, tā ietvaros tiek nodrošinātas papildus fizisko 

aktivitāšu nodarbības. 

 

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
2.1. Uzlabot izglītojamo veselību, attīstot fiziskās spējas un pamata prasmes 

sistemātiskās fiziskās aktivitātēs. 
2.2. Nodrošināt papildus fiziskās aktivitātes Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 
2.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 
2.4. Attīstīt bērnos ne tikai fiziskās spējas, bet arī savu ķermeni ar kustību aktivitāšu 

palīdzību, apgūt jaunas kustības ar rotaļu palīdzību. 
2.5. Iepazīt sportu kā pievilcīgu un efektīvu mācību līdzekli pedagogiem (metodiskais 

materiāls) un bērniem (darba burtnīcas). 
 

3. PROJEKTA VADĪBA 
3.1. Projektu organizē un vada LFF. 
3.2. Projekta sadarbības partneri ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departaments (turpmāk – RDIKSD), Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes, UEFA un FIFA. 

 

4. PIETEIKŠANĀS PROJEKTAM 
4.1. Projekta dalībnieku reģistrācija notiek no 15. septembra līdz 27. septembrim plkst. 

23:59. 
4.2. Projekta ilgums no 2020. gada 5. oktobra līdz 2021. gada 28. maijam. 
4.3. Reģistrēties projektam ir iespēja katrai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādei. 
4.4. Reģistrācija projektam notiek tīmekļa vietnē www.lff.lv. 
4.5. Maksimālais iesaistīto dalībnieku skaits ir 50 Rīgas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes. 
4.6. Ja projektā ir pieteikumi vairāk nekā 50 Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēm, tad projektā tiek apstiprinātas tās, kuras ir ātrāk iesūtījušas savu 
pieteikumu rindas kārtībā. 

4.7. Katra pirmsskolas izglītības iestāde var pieteikt maksimāli 2 grupas bērniem 
vecumā no 4 līdz 7 gadiem ar noteikumu, ka vienā grupā nedrīkst būt vairāk par 
25 bērniem. 

 

5. PROJEKTA DALĪBNIEKI 
5.1. Projektā var piedalīties jebkura Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, 

kas ir aizpildījusi pieteikšanās anketu. 
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5.2. Iesaistīto bērnu vecums no 4 līdz 7 gadiem. 
5.3. Pirmsskolas izglītības iestādēm ir jānodrošina aizpildīta atļauja no bērnu vecākiem 

vai likumisko pārstāvju puses, ka viņiem nav iebildumu, ka bērni tiks fotografēti 
un filmēti visu projekta laiku (pielikums Nr.1.). 

5.4. Ja projekta laikā Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pieteiktās grupas 
ietvaros mainās bērnu skaits, tad par to pirmskolas atbildīgajai personai par 
projekta īstenošanu ir jāziņo uz e-pastu – vladislavs.pavlucenko@lff.lv. 

5.5. Attiecīgi, ja tiek piesaistīti jauni bērni Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes grupai projektā, tad katram bērnam ir jābūt aizpildītam pielikumam 
(pielikums Nr.1.). 

 

6. PROJEKTA DALĪBNIEKU ATBILDĪBA 
6.1. Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina savas telpas (gan 

iekštelpas, gan āra teritoriju) fizisko aktivitāšu nodarbību organizēšanai. 
6.2. Piesakoties projektā, Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde noslēdz 

trīspusējo līgumu (Pirmskolas izglītības iestāde-LFF-futbola klubs) par nolikuma 
punktu ievērošanu, par atļauju futbola klubam vadīt nodarbības vismaz 2 reizes 
kalendārā mēneša ietvaros (vismaz 16 reizes projekta ietvaros), piesaistītajam 
klubam atļaut izvietot savas reklāmas Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes telpās. 

6.3. Projektā iesaistītajām Rīgas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm katra 
kalendārā mēneša pēdējā darba dienā elektroniskā veidā uz e-pastu 
vladislavs.pavlucenko@lff.lv ir jāuzraksta atskaite par aizvadītajām nodarbībām un 
sadarbību ar futbola klubu fizisko aktivitāšu nodarbībās (Pielikums Nr.2.).  

6.4. Katrai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei, kas ir iesaistīta projektā, 
reizi mēnesī ir jāaugšupielādē īss foto atskats (8-10 bildes) no nodarbībām, kur ir 
redzami bērni, pedagogi un iesaistītais kluba pārstāvis. Bildes tiek ievietotas vietnē 
- www.lff.lv. 

6.5. Katrai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ir jānodrošina sava dalība LFF 
organizētajā futbola festivālā projekta ietvaros vienu reizi gadā – 28. maijā.  

6.6. Katrai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei jānodrošina vismaz viena 
pedagoga dalība LFF organizētajos UEFA Grassroots leader kursos (18 stundas). 
 

7. ORGANIZATORI 
7.1. Projekta organizatori nodrošina Rīgas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs 

vismaz 2 fiziskās aktivitātes viena kalendārā mēneša ietvaros (vismaz 16 projekta 
ietvaros). 

7.2. Fizisko aktivitāšu nodarbības tiek nodrošinātas un vadītas sadarbībā ar projektā 
akreditētajiem futbola klubiem. 

7.3. Fiziskā aktivitāte ir vienāda ar sporta stundu laiku noteiktai grupai saskaņā ar bērnu 
vecuma posma īpatnībām. 

7.4. Iepazīšanās nodarbību (pirmo reizi) vada LFF speciālists, akreditētais futbola klubs 
un Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pedagogs. 
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8. MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 
8.1. Latvijas Futbola federācijas katrai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei, 

kas piedalās projektā, izsniedz:  
8.1.1. Fizisko aktivitāšu metodisko materiālu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem 

(bukletus ar rekomendācijas); 

8.1.2. Metodiskos materiālus (darba burtnīcas bērniem un metodiskais materiāls 

pedagogiem) projektā iesaistītajiem dalībniekiem; 

8.1.3. Sporta inventāra paku: komplektu ar mazajiem futbola vārtiem (komplektā divi 

vārti), 1. izmēra futbola bumbas (20 gab.), mazās konusu cepurītes (komplektā 40 gab.), 

vingrošanas riņķus (10 gab.), krāsainos marķēšanas diskus (komplektā 24 gab.), vestes 

(20 gab. – 4 krāsas pa 5 gab.); 

     8.1.4. T-kreklus iesaistītajiem pedagogiem. 

 

9. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI 
9.1. Pieteikšanās un dalība Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir bez 

maksas – projektu pilnā apmērā finansē LFF. 
9.2. LFF katram projektā iesaistītajam pedagogam no Rīgas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm nodrošina bezmaksas kursu – UEFA Grassroots leader, kur ir 
iespēja saņemt sertifikātu masu sporta pasākumu organizēšanā un pedagoģiskās 
akreditācijas stundas (18 stundas). 

 

10. DALĪBNIEKU UN ORGANIZATORU ATBILDĪBA 
10.1. Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, LFF un futbola klubs noslēdz 

sadarbības līgumu uz projekta laiku. 
10.2. Ar līguma parakstīšanu Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes sniedz 

savu atļauju organizēt un vadīt fiziskās aktivitātes savās telpās LFF un 
akreditētajiem futbola klubiem bez atlīdzības sporta stundu laikā, laika posmā no 
10:00-12:00. 

10.3. Nolikuma un līguma neievērošanas gadījumā pirmsskolas izglītības iestādei ir 
jāatdod un jākompensē viss saņemtais metodiskais materiāls un inventārs. 

 

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
11.1. Ja Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi neapmierina akreditētais futbola 

klubs, kas vada nodarbības vai otrādi – tad tiek iesniegts iesniegums brīvā formā 
elektroniskā veidā uz e-pastu – vladislavs.pavlucenko@lff.lv.  

11.2. Iesniegumā ir jābūt pamatojumam par to, kas neapmierina. Iesniegumu izskata 
LFF 5 (piecu) darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

11.3. LFF ir tiesības projekta laikā Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei 
samainīt futbola klubu, kas organizē fizisko aktivitāšu nodarbības, ne vairāk kā 1 
reizi projekta ietvaros. 

11.4. LFF ir tiesības atsaukt Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vai futbola 
kluba dalību projektā, norādot pamatojumu. 
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11.5. Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, nepildot nolikuma un līguma 
saistības projekta ietvaros, tiek atsaukta no turpmākas dalības projektā, attiecīgi 
atdodot projekta ietvaros saņemto inventāru pilnā apmērā. 

11.6. Ja saņemtais inventārs tiek bojāts nodarbības laikā, par to ir jāziņo Rīgas 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes projekta atbildīgai personai uz e-pastu – 
vladislavs.pavlucenko@lff.lv 
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Pielikums Nr.2. 

 

Personas datu apstrādes procedūras 

Biedrībai “Latvijas Futbola federācija” 

Reģ.Nr.50008022101 

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 

(turpmāk tekstā – LFF) 

____________________________________ 

Vecāka vārds, uzvārds 

                                                                                   

PIEKRIŠANA 

Ar šo apliecinu, ka (atzīmēt ar X izvēlēto variantu): 

☐ piekrītu 

☐ nepiekrītu 

Ka mans bērns, ____________________________________________ (vārds, uzvārds) tiks 

filmēts/-a un fotografēts/-a un iegūtie materiāli tiks izmantoti un publicēti LFF mārketinga un 

komunikācijas nolūkos. 

 

Apliecinu, ka sava bērna personas datus esmu nodevis LFF rīcībā pats/-i. Esmu informēts/-a, 

ka sniegto piekrišanu esmu tiesīgs/-a atsaukt jebkurā laikā. Bērna personas dati netiks 

publiskoti un tiks izmantoti tikai LFF iekšējā apstrādē. 

 

Rīgā, 2020. gada __.__________ 

 

 

_______________________________________ 

(vārds, uzvārds un paraksts) 
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Pielikums Nr.2. 

 

Datums Laiks Nodarbības 

vadītājs 

Nodarbības 

apraksts 

Pozitīvais Negatīvais Ieteikumi 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


