
 
 

   
    

Apstiprināts 
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 2020. gada 20.augusta sēdē 

Lēmums Nr.1.2, Protokols Nr.15 
 

                                                                                                       Saskaņots Dzirkstīte Žindiga, 
                                                                                                       Ogres novada sporta centrs 

  
 

‘’LATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA OGRĒ 2020’’ 
  N O L I K U M S.   

  
 

Vispārīgie jautājumi.  

“Olimpiskā diena 2020” tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.  
Devīze ir “Mēs esam #sportiņā!”   

 

Dalībnieki. 
 

Latvijas Olimpiskās dienas dalībnieki ir Ogres, Lielvārdes novadu skolu skolēni, pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji, bērnu vecāki. 

Skolu komandu dalībniekiem uz sacensībām jāierodas vienotos krekliņos, ar skolas simboliku. 
 

Norises laiks un vieta. 
 

Datums: 2020.gada 18.septembris 
Laiks: ierašanās 09:30 
Vieta: Ogres novada sporta centra stadions, Skolas ielā 21.  
 

Pieteikumi. 
 

Pieteikumi tiek iesniegti 2.posmos: 

1.posms - Skolu iepriekšējie pieteikumi – par skolas piedalīšanos katrā stafetē, attiecīgajā 

vecuma grupā un skolas delegācijas kopējo dalībnieku skaitu informēt līdz 16.09.2020 plkst. 

17:00. Katras skolas atbildīgais sporta skolotājs reģistrāciju veic interneta vietnē: 

http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/  

 

2. posms -  Sacensību dienā iesniedzami skolu komandu oriģinālie pieteikumi ar dalībnieku 

vārdu, uzvārdu, dzimšanas datiem, vecuma grupu katrā stafetē un personas parakstu par to, ka 

dalībnieka uzvedība un izturēšanās atbildīs vispārpieņemtajām uzvedības normām,  kā arī 

dalībnieks apņemas ievērot un izpildīt visus organizatoru izvirzītos norādījumus. 

 
Piem:  

vārdiskā pieteikuma paraugs, iesniedzams sacensību dienā 

grupa pretstafete 4x100 zviedru stafete 

dalībnieka v.uzv. x x  

dalībnieka v.uzv. x  x 

 
 
 

http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/


 
 

 
 
 
Programma un vecuma grupas. 
 

Latvijas Olimpiskās dienas pasākumi Ogres stadionā: 

1. Kopīga vingrošana, kas norisinās vienlaicīgi visās Latvijas Olimpiskās dienas reģistrētajās 

organizēšanas vietās, kur notiek Latvijas Olimpiskā dienas sacensības 10:00 – 10:30 Rīta 

rosmes vingrojumu kompleksu un apraksts ir atrodams:  

https://www.youtube.com/watch?v=xaIndh44WNI 

2. Līdz 20.septembrim katram pieteiktajam dalībniekam, kā arī sporta skolotājiem un 

pavadošām personālam ir jāapgūst vingrojumu komplekss, kuru iesākot Olimpiskās 

dienas sacensības plkst. 10:00 visi kopā vingrosim! 

3. Latvijas Olimpiskās dienas stafetes: 

- Pretstafete – Stafetes dalībnieki – 6 zēni un 6 meitenes 

4.-5.kl. grupa, 6.-7.kl.grupa, 8.-9.kl.grupa, 10.-12.kl. grupa.  

Viena komanda no skolas katrā grupā. 

Stafetes dalībnieki nostājas pretējās kolonnās – vienā pusē meitenes, otrā – zēni. Pēc starta 

signāla stafeti uzsāk dalībniece no meiteņu kolonnas, kura ar stafetes kociņu skrien  

līdz zēnu kolonnai, nodod stafetes kociņu zēnu kolonnā priekšā stāvošajam dalībniekam un 

pati nostājas kolonnas aizmugurē. Stafetes kociņš ir jānodod aiz konusa, mest vai ripināt 

stafetes kociņu ir kategoriski aizliegts. Stafete tādā veidā turpinās līdz abas kolonnas ir 

apmainījušās vietām. Komanda skaitās finišējusi, kad pēdējais zēns ir finišējis pārskrienot finiša 

līniju. 

Ja stafetes kociņš izkrīt no rokas, to drīkst pacelt dalībnieks, kuram tas izkritis. Uzvar komanda, 

kuras dalībnieki veikuši visu stafetes distanci īsākajā laika periodā; 

                 -      4x100m stafete - Stafetes dalībnieki zēni un meitenes atsevišķās komandās  

                   4.-5.kl. grupa, 6.-7.kl.grupa, 8.-9.kl.grupa, 10.-12.kl. grupa. 

                  -       100x200x300x400m (Zviedru) stafete. Zēni un meitenes atsevišķās komandās.  
Stafetes dalībnieki 6.-7.kl. grupa, 8.-9.kl.grupa,10.-12.kl. skolēni.  

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus īpaši viņiem 

sagatavotās aktivitātēs.  

 
Vērtēšana un apbalvošana 
 

Katra stafete tiek veikta uz laiku. Uzvar komanda, kura uzrāda ātrāko laiku. Tiek vērtētas 

komandas katrā vecuma grupā.  

Komandu dalībnieki, kuri izcīna 1.-3.vietu tiek apbalvoti ar organizatoru sarūpētām medaļām. 

Katrs dalībnieks saņem Starptautiskās olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas sertifikātu – 

diplomu.  

Tiks pasniegtas balvas: 

1. LOK 2018.gada Olimpiskās dienas kauss;  

2. LOK un Olimpiskās dienas atbalstītāju dāvinātais sporta inventārs un speciālbalvas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaIndh44WNI


 
 

 

 

Oficiālais Olimpiskās dienas tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos #OlimpiskaDiena2020 vai 

#OlimpiskaDiena  

 
Personu datu apstrāde. 

Piedaloties “Olimpiskās dienas 2020” pasākumos, iesaistītās personas apzinās un piekrīt, ka 

LOK veic attiecīgo 

personu datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai publicējot pasākuma pieteikumos norādīto 

informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video ierakstu un publicēšanu (tai 

skaitā, bet ne tikai tiešraidi, foto un video materiālu 

uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkalizmantošanu), nododot 

šādas tiesības arī LOK 

izvēlētiem sadarbības partneriem. 

 

Latvijas olimpiskās diena Ogrē 2018 koordinators – Andris Krauja 
Ogres novada sporta centrs 
andris.krauja@ogresnovads.lv 
tel. 29 337 693 
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