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Eiropas Sporta nedēļa

o Eiropas Komisijas iniciatīva, lai veicinātu nodarbošanos ar sportu un 

fiziskām aktivitātēm visā Eiropā

o Notiks jau ceturto gadu

o Fokusa tēmas: Izglītības iestādes, Darbavietas, Sports brīvā dabā, 

Sporta klubi un fitnesa centri

o Koordinators Latvijā: Latvijas Sporta federāciju padome



Dalībvalstis



Partneri



Sporta pasākumi <500

Dalībnieki visā Latvijā<300 000

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA 
2017

2017. gada 23. - 30. septembris



FOTO ATSKATS UZ PASĀKUMIEM





KONCEPTS

o Galvenie pasākumi

o Pasākumi un aktivitātes sadarbībā ar sporta federācijām, sporta 

organizācijām, pašvaldībām u. tml.

o Projekta mājas lapā beactivelatvia.lv pieteiktie pasākumi un aktivitātes

o Projekta mājas lapā beactivelatvia.lv pieteiktie atvērtie treniņi 



GALVENIE PASĀKUMI
Pasākums Datums Vieta Rīkotājs

Māmiņu brokastis 19. sept. Rīga, t/c Spice Home
Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar "Māmiņu 

klubu"

Iesildīšanās pasākums:
Olimpiskā diena 2018

21. sept. Rīga un reģioni Latvijas Olimpiskā komiteja

Atklāšanas pasākums 22.-23. sept. Rīga
Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Pasaules

ielu vingrošanas federāciju

Ripo Rīga 23. sept. Rīga SIA "Velosolutions Latvija"

SEB MTB Maratons 23. sept. Ikšķile Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Futbola diena 2018 23.-30. sept. Visa Latvija Latvijas Futbola federācija

Sporta Forums 26. sept. Rīga Latvijas Sporta federāciju padome 

Bērnu vieglatlētikas 
festivāls

27. sept.
Rīga

Latvijas Vieglatlētikas savienība



Pasākums Datums Vieta Rīkotājs

Konference 27. sept. Rīga Latvijas Ārstu biedrība

Vislatvijas Orientēšanās 
nakts

28. sept. Rīga un reģioni Latvijas Orientēšanās federācija

Taku skrējiens "Stirnu buks" 29. sept. Līgatne Biedrība "Engures sportam"

Nakts peldējums 2018 29. sept. Rīga un reģioni Latvijas Peldēšanas federācija

#BeActive Fitnesa nakts 29. sept. Rīga Latvijas Sporta federāciju padome

Dažādas sporta aktivitātes 23.-30. sept. Visa Latvija
Latvijas Sporta federāciju padome, pašvaldības, sporta
federācijas, olimpiskie centri, skolas, bērnudārzi, sporta

klubi un fitnesa centri u.c.

* Informācija tiks papildināta



ČETRAS MĒRĶAUDITORIJAS

o Izglītības iestādes

o Darbavietas

o Sports brīvā dabā

o Sporta klubi un fitnesa centri



#BeActive Award 2018

Vecpiebalgas pirmskolas izglītība 
iestāde «Mazputniņš»

Grindeks Sadales Tīkli

Darbavieta

Izglītības iestāde





KOMUNIKĀCIJAS KAMPAŅA

o Uzrunāsim tos, kuri nesporto

o Tos, kuri sporto, aicināsim “piecelt no dīvāna”, “izvest ārā” vismaz vienu

nesportotāju. 

#piecelies
#beactive



KOMUNIKĀCIJA

SPORTA FANS
84% seko līdzi Latvijas 

sportistu
sniegumam, 

taču 37%
nekad nav regulāri 

regulāri
sportojuši paši.

JAUNA DĀMA AR 
JAUNGADA 

APŅEMŠANOS
43% no mums Jaunajā

gadā apņēmušies vairāk
sportot

70% gadījumu
apņemšanās nesākas vai 

ilga vien
dažus mēnešus.

ĢIMENES MAMMA, 
KURAI NEATLIEK 

LAIKA SEV
No tiem, kuro 

nesporto,
43% nesporto kopš
skolas beigšanas.

ĢIMENE, KURĀ VECĀKI 
NESPORTO

79% seko līdzi savu 
bērnu

fiziskai aktivitātei un ved
viņus uz sporta 
nodarbībām,
seko attīstībai

37% nekad nav regulāri
sportojuši.



I posmā (līdz 10. septembrim)  

FB izsludinām pieteikšanos 4 cilvēku tipiem, kuri vēlas mēģināt ar kādu no šiem vēstnešiem mainīt savu 

dzīvi, pieteikties 20 dienu izaicinājumam.

II posmā (12. septembra – 2. oktobrim) 

20 dienas 4 izvēlētie reālie cilvēki kopā ar vēstnešiem un fitnesa klubu “Vingro sev” izvērtē konkrētā 

cilvēka ikdienu, lai tajā iekļautu sportošanu.

20 DIENU IZAICINĀJUMS

Izaicinājums I



20 DIENU IZAICINĀJUMS



Izaicinājums Instagram (12. septembra – 2. oktobrim)

Instagram vienlaikus notiek #hashtagu izaicinājums – sportot pašam un piecelt no 

dīvāna, krēsla, datora ekrāna vēl kādu nesportotāju. 

Iepostojot video/bildi sportojot un pievienojot #piecelies

Balvā – fitnesa centra abonements gadam

20 DIENU IZAICINĀJUMS

Izaicinājums II



KOMUNIKĀCIJA

o Liekot informāciju sociālajos tīklos, pievienot mirkļa birkas:

o Preses relīzes nosūtīt uz kristaps.zalkalns@lsfp.lv

#BeActiveLatvia

#piecelies

mailto:kristaps.zalkalns@lsfp.lv


ESN LATVIJĀ RESURSI

www.beactivelatvia.lv

FACEBOOK: https://www.facebook.com/lsfp.lv/

TWITTER: https://twitter.com/LSFP_LV

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/lsfp.lv/

http://www.beactivelatvia.lv/
https://www.facebook.com/lsfp.lv/
https://twitter.com/LSFP_LV
https://www.instagram.com/lsfp.lv/
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