
	

	
	
       Lāčplēša iela 5, Jelgava LV-3002 
       Reģ., nr. 40008022114 
       SEB banka Konta nr. LV25UNLA0050012895969, kods UNLALV2X008 

	
 
Profesionālās pilnveides kursi sporta pedagogiem, treneriem, fizioterapeitiem  
 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta 
pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību 
plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem.  
 
Laiks un vieta: 24.-27.oktobrī, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00  
līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas.  
 
Programma:	šoreiz programmā uzsvars uz stājas koriģēšanu un kustību pilnveidošanu, 
attīstīšanu skolas vecuma bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Nodarbības vadīs 
Latvijā pazīstami un atzīti speciālisti ar ļoti lielu pieredzi: Marika Glazkija, (“Marikas Vingrotava” 
fizioterapeite), Zinta Galeja (sertificēta fizioterapeite, docente LSPA), Aija Kļaviņa (sertificēta 
fizioterapeite, profesore LSPA) un citi.   
Sīkāka nodarbību programma tiks izsūtīta visiem dalībniekiem apmēram nedēļu pirms kursiem.  

 
Programma saskaņota ar LR Izglītības un zinātnes ministriju 25.06.2012., lēmuma nr. 

244, pamatojoties uz MK 2011.7.06.noteikumu Nr. 431.  
 
Kursu mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas (30%) un praktiskas iemaņas (70%) par garīgās un 
fiziskās veselības veicinošu aktivitāšu izvēli un pielietošanu nodarbībās skolas vecuma bērniem 
ar dažādiem attīstības līmeņiem.  
 
Kursu dalībnieki apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par garīgās un fiziskās veselības 
veicinošām aktivitātēm, dažāda palīginventāra un vingrojumu metodikas izmantošanu. 
Noslēgumā dalībnieki saņems Mācību centra “A Sports” sertifikātu.  
  
Dalības maksa: par 4 dienām līdz 18.oktobrim 105 Euro. Vēlāk brīvu vietu gadījumā 115 Euro.  
Dalības maksa par vienu dienu 30 Euro 
Maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā.  
Rekvizīti: LBJISF MC “A Sports”, reģ. nr. 40008022114 
Brīvības iela 333, Rīga LV-1006 
Konts:LV25UNLA0050012895969   
 
Pieteikšanās pa e-pastu līdz 18.oktobrim: aija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus (nosaukums vai 
vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa e-pastu tiks nosūtīts 
apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots.  
 
Kontakttālrunis neskaidrību gadījumā: rakstiet aija@asports.lv, vai zvaniet 29203488 (Aija).   


