PROJEKTA NOSAUKUMS
Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs
SADARBĪBAS IESTĀDE
Izglītības un zinātnes ministrija
PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Kokneses novada dome
MĒRĶIS
Nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt
vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā
attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko
bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1014 bērniem sporta
stundās un sporta interešu izglītības programmās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem,
vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.
GALVENĀS AKTIVITĀTES
IZM projektu konkursā Kokneses novada projekts ieguvis augstāko punktu skaitu (40 no 41
maksimāli iespējamiem) un 1. vietu starp 85 iesniegtajiem citu pašvaldību projektiem par sporta
aprīkojuma iegādi.
Katrā novada izglītības iestādē ar jaunu aprīkojumu tiks papildināts esošais sporta inventāra klāsts.
Bebru pamatskolai tiks iegādāts vingrošanas aprīkojums, florbola, basketbola un badmintona
inventārs. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai būs basketbola un volejbola bumbu, pildbumbu,
vingrošanas riņķu papildinājums. Pērses sākumskolai – taktīlie diski, rotaļu kluči pirmsskolas
grupiņai, florbola vārti un gumijas bumbas. PII „Bitīte” tiks pie aprīkojuma florbolam,
basketbolam, badmintonam, vingrojumiem. PII „Gundega” iegādāsies lielo mīksto formu
komplektu un daudzpusīgu komplektu stafetēm. Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskolai tiks iegādāts inventārs volejbolam, jaunas lecamauklas, basketbola bumbas un
aprīkojums sporta spēlēm. Kokneses internātvidusskolai – attīstības centra audzēkņiem būs iespēja
tikt pie jauniem āra futbola vārtiem.
Projekta rezultātā kopumā par 400 vienībām tiks papildināta septiņu Kokneses novada vispārējās
izglītības iestāžu sporta inventāra materiāltehniskā bāze, sporta stundās kopumā 1014 bērni tiks
nodrošināti ar daudzveidīgu, funkcionālu, attīstošu un attiecīgajam vecumposmam atbilstošu
inventāru individuālo sporta veidu un sporta spēļu vingrinājumu pamatprasmju apgūšanai.
Rezultātā tiks uzlabota un nostiprināta bērnu veselība, attīstītas fiziskās spējas sistemātiskās fiziskās
aktivitātēs. Trīs izglītības iestādēs bērni apgūs jaunas metodes dažādu vingrojumu un vingrinājumu
izpildē, izmantojot pavisam jaunu, iepriekš nepielietotu inventāru: PII „Bitīte” iegādāsies smilšu
maisiņus, 5-6 gadus veciem bērniem piemērotas florbola nūjas, PII „Gundega” – lielo mīksto
formu komplektu un lielo komplektu stafetēm, Pērses sākumskolai – tiks iegādāti taktīlie diski,
lielie rotaļu kluči, izpletnis un florbola vārti.
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