
III sadaļa. LR Profesionālās izglītības Sporta klubs “AMI”. 

1. Atbildes uz šīs tēmas jautājumiem var atrast AMI sporta kluba mājaslapā. 

Kāda tā ir? 

2. Kas ir AMI sporta kluba kolektīvie biedri? 

3. Kāds ir AMI sporta kluba galvenais mērķis? 

4. Kādā sabiedriskajā sporta organizācijā darbojās profesionālās izglītības 

mācību iestādes līdz 1990.g.?  

5. Kurā gadā nodibināja AMI sporta klubu?  

a. 1989.g. 

b. 1990.g. 

c. 1991.g. 

6. Kā atšifrējams burtu savienojums AMI?  

7. Kāda pārvaldes forma tiek izmantota AMI Sporta kluba darba organizācijā? 

a. Padome 

b. Valde 

c. Federācija 

8. Nosauciet personu, kas vada AMI sporta klubu kopš tā dibināšanas? 

9. Cik skolas sporta klubā iestājās uzreiz pēc kluba nodibināšanas? 

a. 5 

b. 7  

c. 9 

10. Cik skolas šobrīd aktīvi darbojas sporta klubā? 

a. 6 

b. 16 

c. 26 

11. Kāda bija sacensību sistēma profesionālajā izglītībā pēc 2005.g.? 

12. Kurā gadā AMI sporta kluba izlases sāka piedalīties starptautiskajās jaunatnes 

sporta spēlēs Vācijā, Vilhelmshāvenā? 

a. 1993.g. 

b. 2000.g. 



c. 2007.g. 

13. Kādos sporta veidos AMI Sporta kluba izlase piedalījās pirmajā dalības gadā 

starptautiskajās jaunatnes sporta spēlēs Vilhelmshāvenā? 

a. peldēšanā, basketbolā, galda tenisā 

b. basketbolā, handbolā, telpu futbolā 

c. minifutbolā, handbolā, galda tenisā 

14. Kurā sporta veidā AMI SK izlases guvušas visvairāk kausus starptautiskajās 

jaunatnes sporta spēlēs Vilhelmshāvenā? 

a. minifutbolā 

b. handbolā 

c. peldēšanā 

15. Kāpēc AMI SK nepiedalījās iepriekš minētajās sacensībās 2009. gadā? 

16. No kura gada AMI SK izlases piedalās draudzības turnīrā Vācijā „Kick it like 

Frisia Mixed Cup”? 

a. 2012.g. 

b. 2013.g. 

c. 2015.g. 

17. Kurā pilsētā un kurā gadā notika Baltijas valstu I sporta spēlēs profesionālajā 

izglītībā? 

18. Kuras valstis piedalās Baltijas valstu spēles?  

19. Kādos piecos sporta veidos notiek Baltijas valstu sporta spēles? 

20. Kurā valstī un kurā gadā notika jubilejas 10. un 25. Baltijas valstu sporta 

spēles? 

21. Kuras valsts izlase Baltijas spēlēs ir izcīnījusi visvairāk uzvaru kopvērtējumā? 

22. Kurā valstī un pilsētā šīs spēlēs ir plānotas šogad? 

23. Cik kausu AMI SK izlašu komandas ir izcīnījušas starptautiskajos startos laika 

periodā no 1993. līdz 2019.g.? 

a. Ap 55 

b. Ap 85 

c. Ap 145 



24. Cik sporta veidos bija plānotas AMI SK 30. sporta spēles jaunietēm un 

jauniešiem? 

25. Kā sauc AMI SK čempionu svaru stieņa spiešanā pēdējos trīs gadus smagajā 

svarā? 

26. Kurš uzvarēja individuālajā AMI SK dambretes turnīrā jauniešiem un 

jaunietēm 2019.g.? 

27. Kura komanda uzvarēja krosa sacensības jaunietēm Vecbebros 2019.g. 

rudenī? 

28. Kuri četri sporta veidi tika visplašāk pārstāvēti AMI SK 30. sporta spēlēs 

jaunietēm un jauniešiem? 

29. Audzēknis, kurš pēdējos divus gadus nes AMI SK labākā sportista godu?                                                                    

30.  Konkursa “Labākā sportiste” uzvarētāja jaunietēm 2016./2017.m.g.? 

31. Konkursa “Sportiskākā skola” uzvarētāja jaunietēm pēdējos trīs gadus pēc 

kārtas? 

32. Kura skola uzvārēja 26. un 27. sporta spēlēs kopvērtējumā jauniešiem? 

33. Cik cilvēkiem ir piešķirts AMI SK Valdes Goda locekļa nosaukums? 

34. Kam šis goda nosaukums par teicamu un ilggadīgu darbību Valdē piešķirts 

2019.g.?  

35. Labākie AMI SK sabiedriskie treneri attiecīgi 2011./2012.m.g. un 2014.-

2016.g.? 

36. Kuriem skolotājiem ir piešķirti divi AMI SK goda nosaukumi - Goda treneris 

un Goda galvenais tiesnesis? 

37. Kura komanda uzvarēja Darbinieku spartakiādē „Kandava – 2017”? 

38. Kur notika Kurzemes-Zemgales reģiona darbinieku 2. Veselības diena? 

39. Direktori, kuri uzvarēja Direktoru trīscīņā Direktoru mačos 2020. gada 

13. aprīlī Rīgas Tehniskajā koledžā vīriešiem un sievietēm? 


