
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 
 “SPORTO VISA KLASE” 

F I N Ā L S A C E N S Ī B U  
NOLIKUMS 
3.klašu grupā 

 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
“Sporto visa klase” projekts tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto 
sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un 
ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. 
 
2. MĒRĶIS 
Ceļojošā Kausa izcīņa tiek rīkota ar mērķi novērtēt projektā “Sporto visa klase” iesaistīto dalībnieku – skolnieku sekmes, praktiskās 
iemaņas dažādās sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko kustību. 
 
3. DALĪBNIEKI 
Finālsacensību dalībnieki ir 6 (sešas) projektā iesaistītās 3.klases – 1 (viena) klase no katras apakšgrupas, kas saņēmusi lielāko punktu 
skaitu kategoriju kopvērtējumā. (Pielikums Nr.1) 
Finālsacensībās piedalās: 

1. Daugavpils 3.vidusskolas 3.a klase  
2. Krimuldas vidusskola 3.klase  
3. Kuldīgas Alternatīvā sākumskolas 3.a klase  
4. Ķekavas vidusskolas 3.b klase  
5. Sākumskolas “Taurenītis” 3.klase  
6. Ādažu vidusskolas 3.g klase  

Finālsacensībās piedalās visi klases skolēni, sporta pedagogs un klases audzinātājs.  
Dalībnieki uz sacensībām ierodas “Sporto visa klase” vienotajā formā. 
 
3. NORISES VIETA UN LAIKS 
Finālsacensības notiks 2016.gada 20.maijā Zemgales Olimpiskajā centrā (Jelgavā, Kronvalda ielā 24).  
(Pasākuma programma Pielikums Nr.2) 
 
4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA  
Finālsacensību pieteikuma oriģināls (Pielikums Nr.3) jāiesniedz elektroniski līdz 2016.gada 12.maijam (ieskaitot), sūtot to uz  
e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv; 
 
5. NORISES KĀRTĪBA UN VĒRTĒŠANA 
5.1. Finālsacensību programma (Pielikums Nr.2) 
 
5.2. Finālsacensību galvenais tiesnesis Juris Titovs (LOK) 
Tiesnešus stafetēm nozīmē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 
Tiesnešus šautriņu mešanas disciplīnai nozīmē Jelgavas 4.vidusskola. 
Žūriju 5 (piecu) cilvēku sastāvā nozīmē LOK. 
Iegūstot dalītas vietas, šo vietu noteiktie punkti tiek summēti un dalīti tik daļās, cik klases attiecīgi ieguvušas dalītās 
vietas. 
 
5.3. Pirmā disciplīna – radošais priekšnesums ar devīzi “Tikai mēs tā protam!” 
Visa klase sagatavo 3-4 minūtes garu priekšnesumu, kurā tiek iesaistīts arī sporta pedagogs un klases audzinātājs (vecāks, olimpiskais 
audzinātājs). 
Priekšnesumus vērtēs katrs žūrijas dalībnieks, piešķirot katram priekšnesumam atzīmi no 1 (zemākā) līdz 5 (augstākā). 
Pirms priekšnesuma klases audzinātājs žūriju iepazīstina ar priekšnesuma ideju. 
 
 

Apstiprināts 
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes sēdē 
Rīgā, 2016. gada 5. maijā 
Protokols Nr. 5 Lēmums Nr. 3.2. 

Prezidents: 

 

 Aldons Vrubļevskis 



 
 
Uzstāšanās secība apakšgrupu numerācijas kārtībā: 

1. Daugavpils 3.vidusskola 
2. Krimuldas vidusskola 
3. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 
4. Ķekavas vidusskola 
5. Sākumskola “Taurenītis” 
6. Ādažu vidusskola 
 

Lai noteiktu vietu sadalījumu, žūrijas atzīmes tiek summētas. 
 

Par vietu sadalījumu piešķir: 
1.vieta - 6 punktus 
2.vieta - 5 punktus 
3.vieta – 4 punktus 
4.vieta – 3 punktus 
5.vieta – 2 punktus 
6.vieta – 1 punktu 
 
5.4. Otrā disciplīna – zināšanu pārbaude. 
Klases atbild uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem (Pielikums Nr.4). 
Klases kapteinis izvelk 3 (trīs) jautājumus, uz kuriem, pēc 30 sek. apspriedes ar klasi, siedz atbildi. 
Zināšanu pārbaudi vērtē žūrija un žūrijas priekšsēdētājs paceļ “zaļu” kartiņu, ja atbilde pareiza, “zaļu un sarkanu” kartiņu 
kombināciju, ja atbilde daļēji pareiza, “sarkanu” kartiņu, ja atbilde nepareiza.  
 
Ja atbilde pareiza, tad klase saņem 2 punktus, ja atbilde daļēji pareiza – 1 punktu, ja nepareiza, tad – 0 punktus.  
Lai noteiktu vietu sadalījumu, punkti tiek summēti. 
 
Par vietu sadalījumu piešķir: 
1.vieta - 6 punktus 
2.vieta - 5 punktus 
3.vieta – 4 punktus 
4.vieta – 3 punktus 
5.vieta – 2 punktus 
6.vieta – 1 punktu 
 
5.3. Trešā disciplīna – sacensības pedagogiem – šautriņu mešana. 
Katras klases sporta pedagogs un klases audzinātājs mērķos met 3 x 3 šautriņas.  
 
Šautriņu mešana notiek apakšgrupu numerācijas kārtībā: 
1. Daugavpils 3.vidusskola 
2. Krimuldas vidusskola 
3. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 
4. Ķekavas vidusskola 
5. Sākumskola “Taurenītis” 
6. Ādažu vidusskola 
 
Lai noteiktu vietu sadalījumu, iegūtie punkti tiek summēti. 
 
Par vietu sadalījumu piešķir: 
1.vieta - 6 punktus 
2.vieta - 5 punktus 
3.vieta – 4 punktus 
4.vieta – 3 punktus 
5.vieta – 2 punktus 
6.vieta – 1 punktu 
 
5.4. Ceturtā disciplīna – stafetes. 
Stafetēs tiek iesaistīti visi klases skolēni. 
3 (trīs) stafešu apraksts dalībniekiem tiks nosūtīts 2016.gada 17.maijā.  
Vienlaicīgi 1 (vienu) stafeti veiks 3 (trīs) klases. 
Katra no 3 (trīs) stafetēm tiks vērtēta atsevišķi. 
 
Par vietu sadalījumu piešķir: 
1.vieta - 12 punktus 
2.vieta - 10 punktus 
3.vieta – 8 punktus 
4.vieta – 6 punktus 
5.vieta – 4 punktus 
6.vieta – 2 punktus 



 
 
5.5. Finālsacensību kopvērtējuma noteikšanai tiek saskaitīti 4 (četrās) disciplīnās iegūtie punkti.  
Finālsacensībās uzvar klase, kura kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu.  
Ja kopvērtējumā divām vai vairāk klasēm iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad vietu sadalījums tiek noteikts ņemot vērā rezultātus 
stafetēs.  
Ja pēc stafešu rezultātiem vietu sadalījumu noteikt nav iespējams, tad vietu sadalījumu noteikšanai tiek organizētas atkārtotas 
sacensības šautriņu mešanā pedagogiem. 
 
6. APBALVOŠANA 
Finālsacensību kopvērtējuma uzvarētāja klase tiek apbalvota ar Ceļojošo kausu, mazo kausu, medaļām un diplomiem, un 3 (trīs) 
dienu radošo nometni Ventspilī no 2016.gada 27.maija līdz 2016.gada 29.maijam.  
Nometnes dalībnieki – Ceļojošā kausa ieguvējas klases visi skolēni, ne vairāk kā 3 (trīs) pedagogi un ne vairāk kā 2 (divi) vecāku pārstāvji. 
Finālsacensību 2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek apbalvotas ar mazo kausu, medaļām un diplomiem. 
Finālsacensību kopvērtējuma 4.,5. un 6.vietas ieguvējas klases tiek apbalvotas ar mazo kausu un diplomiem. 
 
7. TRANSPORTS 
Transportu uz/no finālsacensībām un nometni Ventspilī nodrošina Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Pielikums Nr.1 
 

“Sporto visa klase” 2015./2016.mācību gada 
apakšgrupu kopvērtējums 

3.klašu grupā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Saskaņā ar “Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņas nolikuma punktu Nr.5 - ja grupā divām vai vairāk klasēm vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu 
kopvērtējumā ieņems tā klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā “sekmes”. 

 



Pielikums Nr.2 
 

Projekta “Sporto visa klase”  
FINĀLSACENSĪBU PROGRAMMA 

3.klašu grupā 
 

No pl.10.00 līdz 10.45 Finālsacensību dalībnieku ierašanās  
(Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā, Kronvalda ielā 24) 

  
Pl.11.00 FINĀLSACENSĪBU SĀKUMS 

11.20 Svinīgā atklāšana, LOK himna un karoga pacelšana 
11.15 – 11.55 1.disciplīna – radošie priekšnesumi   
12.00 – 12.15 Pārģērbšanās sporta tērpos 
12.20 – 12.40 2.disciplīna - zināšanu konkurss  
12.45 – 13.00 3.disciplīna - sacensības pedagogiem  

 3 min kolektīva iesildīšanās stafešu dalībniekiem 
13.10 – 14.05 4.disciplīna - stafetes  
14.10 – 14.45 Pusdienas  
15.00 – 15.30 Apbalvošana  
15.45 – 16.15 Grupas “Musiqq” uzstāšanās  

16.30 Pasākuma noslēgums 
 



Pielikums Nr.3 Pieteikums jānosūta līdz 2016.gada 12.maijam 
uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv  

 
PIETEIKUMS 

F I N Ā L S A C E N S Ī B Ā M 
3.klašu grupā 

 
SKOLA, KLASE ______________________________________________ 
 

Nr. Skolēna Vārds, Uzvārds 
1. Kapteinis  . 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  

 
 
Pedagogi 

Nr. Vārds, Uzvārds, mob.tālr. 
1.                                                Klases audzinātājs 
2.                                                Sporta pedagogs 

 
Vecāki/pavadošās personas 

Nr. Vārds, Uzvārds  
1.  
2.  

 
Klases audzinātājs:     
 /Paraksts/  /Datums/ 

 
 
 

  

 /Vārds, Uzvārds/   

Sporta pedagogs:  
 
 

  

 /Paraksts/  /Datums/ 

 
 
 

  

 /Vārds, Uzvārds/   

Skolas direktors: 
 
 

  

 /Paraksts/  /Datums/ 

 
 
 

  

 /Vārds, Uzvārds/   
 
 
 
UZMANĪBU! Katrus 10 (desmit) skolēnus pavada 1 (viens) pieaugušais 

 



 
Pielikums Nr.4 

  
Jautājumi “Sporto visa klase” disciplīnai - zināšanu pārbaude 

 
Npk. Jautājums 

1.  Cik bieži notika antīkās Olimpiādes spēles? 
2. Kuram grieķu dievam par godu tika rīkotas antīkās Olimpiādes spēles? 
3. Cik dienu ilga pirmās antīkās Olimpiādes spēles?  
4. Ar ko apbalvoja uzvarētājus antīkajās Olimpiādes spēlēs? 
5. Kas ir mūsdienu Olimpisko spēļu pamatlicējs?  
6. Kad un kur notika pirmās modernās Olimpiskās spēles? 
7. Vai sievietes piedalījās  pirmajās mūsdienu Olimpiskajās spēlēs? 
8. Kas katrā valstī pieņem lēmumu par sportistu iekļaušanu Olimpiskās komandas sastāvā? 
9. Ko sauc par Olimpiskajiem čempioniem? 
10.  Vai olimpiskās zelta medaļas ir no tīra zelta? 
11. Kādās krāsās ir pieci olimpiskie apļi? 
12.  Kur notiks 2016.gada vasaras Olimpiskās spēles? 
13. Kur notiks 2018.gada ziemas Olimpiskās spēles? 
14. Kur un kad notika pirmās Eiropas spēles? 
15. Kādas medaļas un kuri Latvijas sportisti izcīnīja pirmajās Eiropas spēlēs 2015.gadā? 
 
16. Nosauc divus Rio 2016 Olimpisko spēļu talismanus. Ko tie simbolizē? 
17. Nosauciet vienīgo Olimpisko BMX Čempionu. 
18. Kurš Latvijas Olimpiskais čempions tika uzņemts Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas Slavas zālē 

pagājušā gadā Monako? 
19. Kas bija Inese Jaunzeme? 
20. Nosauciet sportistu, kurš ieguva neatkarīgās Latvijas pirmo medaļu ziemas Olimpiskajās spēlēs. 
21. Kāda vecuma jaunieši piedalās Eiropas jaunatnes Olimpiādēs? 
22. Cik klases piedalījās projekta “Sporto visa klase” 2015./2016.mācību gadā? 
23. Nosauciet sportisti/u, kurš nesa Latvijas karogu 2014.gada Soču spēļu atklāšanas ceremonijā. 
24.  Nosauciet piecus sporta veidus, kas ir modernās pieccīņas sastāvā. 
25. Kura valsts izdomāja volejbolu? 
26. Kurš no Latvijas ziemas sporta veidu sportistiem iekļauts 2014.gada Ginesa rekordu grāmatā? 
27. Kura valsts izdomāja futbolu? 
28. Nosauciet disciplīnas triatlonā. 
29. Nosauciet Latvijas Olimpiskās komitejas Goda prezidentu. 
30. Nosauciet Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidentu. 
 



 



 



 



 


