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Konkurss – fakti par un ap sportu 

Aicinājums -  uzzināt, saprast, izvērtēt un iedvesmoties! 

Konkursa mērķis 

Izmantot šo neparasto iespēju laiku, kad visi esam iesaistīti solidaritātes cīņā pret Covid-19  

vīrusa izplatību visā pasaulē un atrodamies sarežģītos un nebijušos dzīves, darba un mācību 

apstākļos, kad nepieciešams sevi motivēt koncentrēties, pašdisciplinēties un izmantot dažādas  

iespējas sevis pašizglītošanā attālināti, lai vairotu spēju un apņēmību pretoties veselības 

apdraudējumam. 

Uzdevums 

Izmantot visus pieejamos izziņu avotus rast atbildes uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem par 

sportu, sportistiem, viņu sasniegumiem un sportiski aktīva – veselīga dzīves veida ietekmi 

cilvēka fizisko spēju paaugstināšanā. 

Dalībnieki 

Latvijas Republikas Profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņi. 

Konkursa jautājumi 

Konkursa jautājumi sagrupēti atbilstoši dažādiem attīstības periodiem Latvijas sportā, kā arī 

atsevišķa sadaļas veltītas AMI sporta klubam un sportam pasaulē: 

1. Sports – Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 

2. Sports – padomju varas gados 

3. LR AMI sporta klubs 

4. Sports – Latvijā mūsdienās (sākot ar 1991.g.) 

5. Interesanti fakti par sportu pasaulē 

Konkursa jautājumi tiek izsūtīti par katru sadaļu atseviški attiecīgi 1.aprīlī, 16.aprīlī, 28.aprīlī, 

12.maijā un 21.maijā. Konkurss notiek laika periodā no 2020.g. 1.aprīļa līdz 31.maijam. 

Vērtēšana  

Jautājumi (arī pareizās atbildes) tiek izsūtīti Profesionālās izglītības mācību iestāžu Sporta 

organizatoriem, kuri tos nosūta elektroniski audzēkņiem izvēles kārtībā, piemēram, tiem, kuri 

darbojas dāžādos sporta veidu pulciņos, audzināmām grupām vai tml. 

Audzēkņi sūta atbildes saviem skolotājiem, kuri tās izvērtē līdz nākamās konkursa jautājumu 

sadaļas izsūtīšanas datumam. Par katru pareizu atbildi uz jautājumu konkursa dalībnieks 

saņem vienu punktu. Ja jautājumā ir jāsniedz divas atbildes, tad par katru pareizu atbildi tiek 

piešķirti 0.5 punkti. Tā, piemēram, pirmajā kārtā ir 21 jautājums, tātad maksimālais punktu 

skaits ir 21. 

Skolotāji rezultātu apkopojumu sūta uz e-pastu ami-sk@inbox.lv. 

Zinošākais un veiksmīgākais jaunietis un jauniete tiks apbalvoti ar AMI Sporta kluba 

sporta formu bet par sadaļu AMI Sporta klubs, attiecīgi AMI Sporta kluba krekliņu. 

mailto:ami-sk@inbox.lv
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I sadaļa – Sports - Latvijas pirmās brīvvalsts laikā (līdz 1940.g.) 

 

Sporta izglītība Latvijā  

1. Kāda un kurā gadā tika nodibināta pirmā mācību iestāde, kas gatavoja 

fiziskās audzināšanas skolotājus? 

2. Kas bija pirmais LFII vadītājs? 

3. Kāds bija mācību procesa ilgums LFII? 

4. Cik fiziskās audzināšanas skolotājus LFII sagatavoja pirmajos piecos 

darbības gados? 

Sporta vadība (līdz 1940.g.) 

5. Kurā gadā izveidoja Latvijas Sporta organizāciju apvienību (LSOA) un 

Latvijas Olimpisko komiteju (LOK)? 

6. Kas bija pirmais LSOA un arī LOK vadītājs? 

Sporta bāzes, sacensības 

7. Pirmais nozīmīgākais sporta centrs Latvijā pēc I Pasaules kara bija Latvijas 

Sporta biedrības (LSB) sporta laukums ar 1000 sēdvietām. Kāda iestāde 

šobrīd atrodas sporta laukuma teritorijā? 

8. Kā sauc sporta būvi Rīgā, Grostonas ielā, kas darbojās no 1904.gada līdz 

1965.gadam un kuru ierīkoja Rīgas Rikšošanas sporta biedrība? Šeit 

norisinājās arī vieglatlētikas, futbola un autosporta sacīkstes. 

9. Ar kādu sporta veidu varēja nodarboties sporta biedrības “Marss” uzbūvetajā 

sporta būvē Rīgā, Brīvības ielā, kas darbojās no 1911.gada līdz 1985.gadam? 

Zināmākie šī sporta veida pārstāvji no Latvijas ir Ainārs Ķiksis, Viesturs 

Bērziņš un Ivo Lakučs. 

10. Kā sauca valsts galvenās sacensības un tās uzvarētājus? 

11. Kāds bija lielākais sporta sarīkojums Latvijā no 1921.gada līdz 1939.gadam?  

Sportistu sasniegumi starptautiskajās sacensībās 

12. 1921.gadā pirmo reizi trīs neatkarīgās Latvijas sportisti piedalījās oficiālās 

starptautiskās sacensībās – Pasaules meistarsacīkstēs Helsinkos. Kādā sporta 

veidā un kādu medaļu izcīnīja Rūdolfs Ronis? 

13. Kādas valstis piedalījās SELL spēlēs, kas tika rīkotas no 1923.gada līdz 

1939.gadam? 
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14. Kā sauca  pasaules akadēmiskās meistarsacīkstes, kurās 30-ajos gados aktīvi 

piedalījās Latvijas studenti? 

15. 1924.gada 19.janvārī Šamonī (Francija) norisinājās sarīkojums, kas tika 

saukts par Ziemas olimpisko nedēļu, bet gadu vēlāk SOK šim notikumam 

piešķīra jaunu statusu: 

 kāds bija jaunais statuss? 

 cik sportisti piedalījās no Latvijas? 

16. Kādā distancē un kādu olimpisko medaļu Latvijai Losandželosā izcīnīja 

soļotājs Jānis Daliņš? 

17. Cik pasaules rekordus dažādās distancēs kopā uzstādīja Jānis Daliņš? 

18. Kuras valsts basketbola komanda uzvarēja 1935.gada I Eiropas čempionātā 

Ženēvā ar rezultātu 24:18, finālā pieveicot Spāniju? 

19. Kurā valstī 1937.gadā norisinājās II Eiropas čempionāts basketbolā, un kuras 

valsts komanda kļuva par čempioniem? 

20. Kā sauc mākslas filmu, kas uzņemta par I Eiropas čempionātu basketbolā? 

21. Pasaules meistarsacīkstēs Helsinkos 1937.gadā par pasaules čempionu kļuva 

Liepājas Valsts tehnikuma absolvents Kārlis Kļava. Kādā disciplīnā? 


