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LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 
Projekta “SPORTO VISA KLASE”  

KAUSA IZCĪŅAS un DRAUDZĪBAS SACENSĪBU 
N O L I K U M S 

2019./2020.mācību gadam 
 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas (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 

Kausa izcīņa tiek rīkota ar mērķi iegūt objektīvus datus un novērtēt projektā “Sporto visa klase” iesaistīto dalībnieku – skolēnu sekmes, praktiskās iemaņas dažādās 
sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko kustību. 

 
3. DALĪBNIEKI 

Kausa izcīņas dalībnieki ir projektā iesaistīto izglītības iestāžu 3.klašu skolēni (Pielikums Nr.2), 4.klašu skolēni (Pielikums Nr.3), 5.klašu skolēni (Pielikums Nr.4), 
6.klašu skolēni (Pielikums Nr.5). 
Draudzības sacensību dalībnieki – 2.klašu skolēni (Pielikums Nr.1) 

 
4. NORISES LAIKI UN VIETAS  

Kausa izcīņa: 
1.kārta  – 2019.gada 20.decembris – 2020.gada 20.marts. 
2.kārta - 2020.gada 1.aprīlis – 2020.gada 30.aprīlis. 
Finālsacensības – 2020.gada 20.maijs – Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (Kronvalda ielā 24). 

Draudzības sacensības: 2020.gada 2.marts – 2020.gada 30.aprīlis. 

 
Apstiprināts 

Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 
2019. gada 25. novembra sēdes 

Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr. 22 
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5. KAUSA IZCĪŅAS NORISE 

Sacensībās piedalās skolēni, kuru vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (četras) balles vai augstāk. Pedagogam ir tiesības skolēnam/-iem atteikt 
dalību sacensībās par izglītības iestādes iekšējas kārtības noteikumu neievērošanu. 
Ierodoties uz sacensībām skolēnam jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (skolēnu apliecība, ISIC karte, ID karte, pase).  

 
5.1. 1.kārta – piedalās visas 3., 4., 5., un 6.klases no 2019.gada 20.decembra līdz 2020.gada 20.martam. 
Tiek vērtēti rezultāti 3 (trīs) kategorijās – sekmes, tautas bumba un labais darbs. 
 
 3.klases 4.klases 5.klases 6.klases 

Sekmes 

Vidējais klases vērtējums I semestrī 2019.gada 20.decembrī.  
 
Līdz 2020.gada 6.janvārim klases vidējais vērtējumu, parādot katra skolēna un mācību priekšmeta vidējo vērtējumu (izraksts no skolvadības sistēmas e-klase vai citas), 
jānosūta uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv  
  

Vērtējums 

 
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir iegūta dalīta vieta, tad augstāku vietu ieņem klase, kurai labāks vidējais vērtējums matemātikā. Ja 
vidējais vērtējums matemātikā ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem klase, kurai labāks vidējais vērtējums mācību valodā. 
Ja klases vidējais vērtējums saņemts pēc 2020.gada 6.janvāra, tad LOK piešķir 0 (nulle) punktus kausa izcīņas kopvērtējuma tabulā. 
 

 
Punkti 

Vērtējums: 
1.vieta – 32 punkti; 
2.vieta - 28 punkti; 
3.vieta – 24 punkti; 
4.vieta – 20 punkti; 
5.vieta – 16 punkti; 
6.vieta – 12 punkti; 
7.vieta – 8 punkti; 
8.vieta – 4 punkti. 
 

Vērtējums: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta - 20 punkti; 
3.vieta – 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 28 punkti; 
2.vieta - 24 punkti; 
3.vieta – 20 punkti; 
4.vieta – 16 punkti; 
5.vieta – 12 punkti; 
6.vieta – 8 punkti; 
7.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta - 20 punkti; 
3.vieta – 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 

 3.klases – tautas bumba 4.klases – tautas bumba 5.klases – tautas bumba 6.klases - dodžbols 
Tautas 
bumba / 
dodžbols 

Zemgales reģions – 2 grupas 
Kurzemes reģions - 2 grupas 
Vidzemes reģions – 3 grupas 
Latgales reģions – 1 grupa 
Rīgas reģions – 8 grupas 
 

Zemgales reģions – 2 grupas 
Kurzemes reģions - 2 grupas 
Vidzemes reģions – 2 grupas 
Latgales reģions – 1 grupa 
Rīgas reģions – 5 grupas 
 

Zemgales reģions – 2 grupas 
Kurzemes reģions - 3 grupas 
Vidzemes reģions – 3 grupas 
Latgales reģions – 2 grupas 
Rīgas reģions – 6 grupas 
 

Zemgales reģions – 2 grupas 
Kurzemes reģions – 1 grupa 
Vidzemes reģions – 1 grupa 
Latgales reģions – 2 grupas 
Rīgas reģions – 3 grupas 
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Organizators katrā grupā piesakās 
brīvprātīgi, pretējā gadījumā LOK 
nozīmē vienu organizatoru. Ja 
grupā piesakās vairāki 
organizatori, tad tas tiek noteikts 
izlozes kārtībā.  
 
Organizators nodrošina sacensību 
koordināciju un tiesnešus. 
 
Klases spēlē pēc viena apļa 
principa, visām klasēm izspēlējot 
katrai ar katru vienu spēli, ar 
spēles laiku 2x5min., kur vienu 
puslaiku spēlē zēni, bet otru – 
meitenes. Spēles laukums  
meitenēm - 9x14m vai 9x15m; 
zēniem – 9x18m.  
Informācija par sacensību norisi, t.sk. 
sacensību noteikumi, tiks nosūtīti 
papildus. 

Organizators katrā grupā piesakās 
brīvprātīgi, pretējā gadījumā LOK 
nozīmē vienu organizatoru. Ja 
grupā piesakās vairāki 
organizatori, tad tas tiek noteikts 
izlozes kārtībā.  
 
Organizators nodrošina sacensību 
koordināciju un tiesnešus. 
 
Klases spēlē pēc viena apļa 
principa, visām klasēm izspēlējot 
katrai ar katru vienu spēli, ar 
spēles laiku 2x5min., kur vienu 
puslaiku spēlē zēni, bet otru – 
meitenes. Spēles laukums 9x18m 
 
 
Informācija par sacensību norisi, t.sk. 
sacensību noteikumi, tiks nosūtīti 
papildus. 

Organizators katrā grupā piesakās 
brīvprātīgi, pretējā gadījumā LOK 
nozīmē vienu organizatoru. Ja 
grupā piesakās vairāki 
organizatori, tad tas tiek noteikts 
izlozes kārtībā.  
 
Organizators nodrošina sacensību 
koordināciju un tiesnešus. 
 
Klases spēlē pēc viena apļa 
principa, visām klasēm izspēlējot 
katrai ar katru vienu spēli, ar 
spēles laiku 2x5min., kur vienu 
puslaiku spēlē zēni, bet otru – 
meitenes. Spēles laukums 9x18m 
 
 
Informācija par sacensību norisi, t.sk. 
sacensību noteikumi, tiks nosūtīti 
papildus. 

Organizators katrā grupā piesakās 
brīvprātīgi, pretējā gadījumā LOK 
nozīmē vienu organizatoru. Ja 
grupā piesakās vairāki 
organizatori, tad tas tiek noteikts 
izlozes kārtībā.  
 
Organizators nodrošina sacensību 
koordināciju un tiesnešus. 
 
Klases spēlē pēc viena apļa 
principa, visām klasēm izspēlējot 
katrai ar katru vienu spēli, ar 
spēles laiku 2x5min., kur vienu 
puslaiku spēlē zēni, bet otru – 
meitenes. Spēles laukums 9x18m 
 
 
Informācija par sacensību norisi, t.sk. 
sacensību noteikumi, tiks nosūtīti 
papildus. 

 
Vērtējums 

 
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus kausa izcīņas kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu skaitu, kurām vienāds rezultāts.  
 

 
Punkti 

Vērtējums: 
1.vieta – 32 punkti; 
2.vieta - 28 punkti; 
3.vieta – 24 punkti; 
4.vieta – 20 punkti; 
5.vieta – 16 punkti; 
6.vieta – 12 punkti; 
7.vieta – 8 punkti; 
8.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta - 20 punkti; 
3.vieta – 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 28 punkti; 
2.vieta - 24 punkti; 
3.vieta – 20 punkti; 
4.vieta – 16 punkti; 
5.vieta – 12 punkti; 
6.vieta – 8 punkti; 
7.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta - 20 punkti; 
3.vieta – 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 
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 3.klases 4.klases 5.klases 6.klases 
Labais darbs - 
“Visi kopā mēs 
to varam!” 

 
Visa klase kopā veic labus darbus, no kuriem 1 (vienu) apraksta, papildinot ar foto (.jpg) vai video (.mp4) materiāliem, un nosūta uz e-pastu 
sportovisaklase@olimpiade.lv līdz 2020.gada 20.martam. Labo darbu noformē atbilstoši prasībām, kas nosūtītas atsevišķi. 
 

 
Vērtējums 

Katra klase, kura noteiktajā termiņā iesūtīs 1 (viena) labā darba aprakstu ar foto vai video failu, saņems  
10 (desmit) punktus. 
Labais darbs katrai klasei jāveic atsevišķi (izglītības iestādes divas vai vairāk klases nevar iesniegt vienādu labā darba aprakstu). 
Ja klases labais darbs saņemts pēc 2020.gada 20.marta, tad LOK piešķir 0 (nulle) punktus kausa izcīņas kopvērtējuma tabulā. 
 

 
Ja 1.atlases kārtā divām vai vairāk klasēm ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu kopvērtējumā ieņem tā klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā 
“sekmes”. Ja punktu skaits kategorijā “sekmes” ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā “tautas bumba”. Ja punktu 
skaits kategorijā “tautas bumba” ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem klase, kurai ir augstāks vērtējums “matemātikā”.  
 
5.2. 2.kārta – piedalās: 
- reģionos, kur ir 1 (viena) grupa – 3 (trīs) klases, kuras apakšgrupā kopvērtējumā ieguvušas lielāko punktu skaitu; 
- reģionos, kur ir 2 (divas) grupas – 2 (divas) klases no katras apakšgrupas, kuras savā apakšgrupā kopvērtējumā ieguvušas lielāko punktu skaitu; 
- reģionos, kur ir 3 (trīs) un vairāk grupas – 1 (viena) klase no katras apakšgrupas, kura savā apakšgrupā kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu. 
  
2.kārta – no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 30.aprīlim. 
Tiek vērtēti rezultāti 2 (divās) kategorijās – stafetes un VFS vingrinājumi. 
1.kārtā izcīnītie punkti netiek ņemti vērā.  

 
 3.klases 4.klases 5.klases 6.klases 
 
Stafetes 

Zemgales reģions – 4 klases  
Kurzemes reģions – 4 klases 
Vidzemes reģions – 3 klases 
Latgales reģions – 3 klases 
Rīgas reģions – 8 klases 
 
Organizators katrā reģionā 
piesakās brīvprātīgi, pretējā 
gadījumā LOK nozīmē vienu 
organizatoru. Ja reģionā piesakās 

Zemgales reģions – 4 klases 
Kurzemes reģions – 4 klases 
Vidzemes reģions – 4 klases 
Latgales reģions – 3 klases 
Rīgas reģions – 5 klases 
 
Organizators katrā reģionā 
piesakās brīvprātīgi, pretējā 
gadījumā LOK nozīmē vienu 
organizatoru. Ja reģionā piesakās 

Zemgales reģions – 4 klases 
Kurzemes reģions – 3 klases 
Vidzemes reģions – 3 klases 
Latgales reģions – 4 klases  
Rīgas reģions – 6 klases 
 
Organizators katrā reģionā 
piesakās brīvprātīgi, pretējā 
gadījumā LOK nozīmē vienu 
organizatoru. Ja reģionā piesakās 

Zemgales reģions – 4 klases 
Kurzemes reģions – 3 klases 
Vidzemes reģions – 3 klases 
Latgales reģions – 4 klases 
Rīgas reģions – 3 klases 
 
Organizators katrā reģionā 
piesakās brīvprātīgi, pretējā 
gadījumā LOK nozīmē vienu 
organizatoru. Ja reģionā piesakās 
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vairāki organizatori, tad tas tiek 
noteikts izlozes kārtībā.  
1.kārtas sacensību organizatori 
2.kārtas sacensībām nepiesakās.  
 
Organizators nodrošina 
sacensību koordināciju un 
tiesnešus. 
 
5 (piecu) stafešu apraksti katras 
klašu grupas ietvaros tiks nosūtīti 
nedēļu pirms pirmajām 
sacensībām attiecīgajā klašu 
grupā – visām attiecīgās klašu 
grupas klasēm vienlaikus. 
 
Stafešu sacensības nevar tikt 
noslēgtas ar iegūtu dalīto vietu. 
Ja punktu skaits kopvērtējumā 2 
(divām) vai vairāk klasēm ir 
vienāds, tiek izlozēta viena no 
stafetēm un klases ar vienādo 
punktu skaitu, stafeti veic 
atkārtoti. Augstāku vietu ieņem 
klase, kura uzrāda labāku laiku.  
 
Informācija par sacensību norisi tiks 
nosūtīta papildus. 

vairāki organizatori, tad tas tiek 
noteikts izlozes kārtībā.  
1.kārtas sacensību organizatori 
2.kārtas sacensībām nepiesakās.  
 
Organizators nodrošina 
sacensību koordināciju un 
tiesnešus. 
 
5 (piecu) stafešu apraksti katras 
klašu grupas ietvaros tiks nosūtīti 
nedēļu pirms pirmajām 
sacensībām attiecīgajā klašu 
grupā – visām attiecīgās klašu 
grupas klasēm vienlaikus. 
 
Stafešu sacensības nevar tikt 
noslēgtas ar iegūtu dalīto vietu. Ja 
punktu skaits kopvērtējumā 2 
(divām) vai vairāk klasēm ir 
vienāds, tiek izlozēta viena no 
stafetēm un klases ar vienādo 
punktu skaitu, stafeti veic 
atkārtoti. Augstāku vietu ieņem 
klase, kura uzrāda labāku laiku.  
 
Informācija par sacensību norisi tiks 
nosūtīta papildus. 

vairāki organizatori, tad tas tiek 
noteikts izlozes kārtībā.  
1.kārtas sacensību organizatori 
2.kārtas sacensībām nepiesakās.  
 
Organizators nodrošina 
sacensību koordināciju un 
tiesnešus. 
 
5 (piecu) stafešu apraksti katras 
klašu grupas ietvaros tiks nosūtīti 
nedēļu pirms pirmajām 
sacensībām attiecīgajā klašu 
grupā – visām attiecīgās klašu 
grupas klasēm vienlaikus. 
 
Stafešu sacensības nevar tikt 
noslēgtas ar iegūtu dalīto vietu. Ja 
punktu skaits kopvērtējumā 2 
(divām) vai vairāk klasēm ir 
vienāds, tiek izlozēta viena no 
stafetēm un klases ar vienādo 
punktu skaitu, stafeti veic 
atkārtoti. Augstāku vietu ieņem 
klase, kura uzrāda labāku laiku.  
 
Informācija par sacensību norisi tiks 
nosūtīta papildus. 

vairāki organizatori, tad tas tiek 
noteikts izlozes kārtībā.  
1.kārtas sacensību organizatori 
2.kārtas sacensībām nepiesakās.  
 
Organizators nodrošina 
sacensību koordināciju un 
tiesnešus. 
 
5 (piecu) stafešu apraksti katras 
klašu grupas ietvaros tiks 
nosūtīti nedēļu pirms pirmajām 
sacensībām attiecīgajā klašu 
grupā – visām attiecīgās klašu 
grupas klasēm vienlaikus. 
 
Stafešu sacensības nevar tikt 
noslēgtas ar iegūtu dalīto vietu. 
Ja punktu skaits kopvērtējumā 2 
(divām) vai vairāk klasēm ir 
vienāds, tiek izlozēta viena no 
stafetēm un klases ar vienādo 
punktu skaitu, stafeti veic 
atkārtoti. Augstāku vietu ieņem 
klase, kura uzrāda labāku laiku.  
 
Informācija par sacensību norisi tiks 
nosūtīta papildus. 

 
Punkti  
 

Vērtējums: 
1.vieta – 32 punkti; 
2.vieta - 28 punkti; 
3.vieta – 24 punkti; 
4.vieta – 20 punkti; 
5.vieta – 16 punkti; 
6.vieta – 12 punkti; 
7.vieta – 8 punkti; 
8.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 20 punkti; 
2.vieta – 16 punkti; 
3.vieta – 12 punkti; 
4.vieta – 8 punkti; 
5.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta - 20 punkti; 
3.vieta – 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 16 punkti; 
2.vieta – 12 punkti; 
3.vieta – 8 punkti; 
4.vieta – 4 punkti. 
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VFS 
vingrinājumi 

2 (divi) vingrinājumi tiek veikti stafešu sacensību dienā un to norises vietā, piedaloties visiem klases skolēniem.  
Vingrinājumus nevērtē attiecīgās klases pedagogi, bet citas izglītības iestādes pedagogi. 
Vingrinājumu apraksti tiks nosūtīti kopā ar stafešu aprakstiem. 
 
Rezultātus atsevišķi zēniem un atsevišķi meitenēm katrā vingrinājumā 2 (divu) dienu laikā pēc to veikšanas uz e-pastu 
sportovisaklase@olimpiade.lv nosūta katras grupas organizators - izglītības iestādes pedagogs. 
 

 
Vērtējums 

Kausa izcīņas kopvērtējuma tabulā punkti tiek piešķirti katram VFS vingrinājumam atsevišķi. 
Vietu sadalījums katram VFS vingrinājumam tiek noteikts saskaitot zēnu un meiteņu vidējos rādītājus. 
Ja vidējais rādītājs kādā no VFS vingrinājumiem 2 (divām) vai vairāk klasēm ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst tā klase, kurai konkrētajā 
uzdevumā ir augstāka 3 (trīs) labāko rezultātu summa zēniem un meitenēm. 

 
 
Punkti 

Vērtējums: 
1.vieta – 16 punkti; 
2.vieta - 14 punkti; 
3.vieta – 12 punkti; 
4.vieta – 10 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 6 punkti; 
7.vieta – 4 punkti; 
8.vieta – 2 punkti. 
 

Vērtējums: 
1.vieta – 10 punkti; 
2.vieta – 8 punkti; 
3.vieta – 6 punkti; 
4.vieta – 4 punkti; 
5.vieta – 2 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 12 punkti; 
2.vieta - 10 punkti; 
3.vieta – 8 punkti; 
4.vieta – 6 punkti; 
5.vieta – 4 punkti; 
6.vieta – 2 punkti. 

Vērtējums: 
1.vieta – 8 punkti; 
2.vieta – 6 punkti; 
3.vieta – 4 punkti; 
4.vieta – 2 punkti. 

 
Ja 2.kārtā divām vai vairāk klasēm ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu kopvērtējumā ieņem tā klase, kurai ir augstāks kopējais punktu skaits kategorijā 
“VFS vingrinājumi”.  

 
LOK var izslēgt klasi no turpmākas cīņas par kausu, nesniedzot papildus paskaidrojumus gadījumos, ja LOK konstatē apzinātu šī nolikuma 
pārkāpumu. Šāds lēmums nav pārsūdzams. 

 
5.3. Finālsacensības – piedalās: 
- katra reģiona, izņemot Rīgas reģionu, 1 (viena) klase katrā klašu grupā, kura 2.kārtā kausa izcīņas kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu;  
- Rīgas reģiona - 2 (divas) klases katrā klašu grupā, kuras 2.kārtā kausa izcīņas kopvērtējumā ieguvušas lielāko punktu skaitu. 
 
Finālsacensību nolikums dalībniekiem tiks nosūtīts līdz 2020.gada 11.maijam.  
Finālsacensībās netiks ņemti vērā 1. un 2.kārtā iegūtie punkti. 
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Finālsacensību apbalvošana: 
 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 
1., 2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek apbalvotas ar: 

- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem. 
 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
4., 5., 6.vietas ieguvējas klases tiek apbalvotas ar: 

- kausu; 
- diplomiem. 

 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
 
Ö  

 
 
Ö  

1., 2., 3., 4., 5., un 6.vietas ieguvējas klases 2020./2021. 
mācību gadā  dalībai projektā tiks nodrošinātas ar 
ekipējumu (skolēnam (T-krekls un īsās sporta bikses) un 
pedagogiem (T-krekls un sporta tērps)). Ekipējums tiks 
izsniegts 2021.gada oktobrī.  
 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
 
Ö 

 
 

__ 

 
 

6. DRAUDZĪBAS SACENSĪBU NORISE 
Piedalās visas 2.klases no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim. 
 
 2.klases 

Stafetes / 
rotaļas 

 
Zemgales reģions – 2 grupas 
Kurzemes reģions – 3 grupas 
Vidzemes reģions – 3 grupas 
Latgales reģions – 1 grupa 
Rīgas reģions – 6 grupas 
 
Organizators katrā grupā piesakās brīvprātīgi, pretējā gadījumā LOK nozīmē vienu organizatoru. Ja grupā piesakās vairāki organizatori, tad tas 
tiek noteikts izlozes kārtībā.  
Organizators nodrošina sacensību koordināciju un tiesnešus. 
Informācija par sacensību norisi, t.sk. sacensību noteikumi, tiks nosūtīti papildus. 
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8. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

 
 

 Nodrošina 
Transports (1.,2.kārta, finālsacensības, draudzības sacensības) Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību, citas iespējas. 

  

1.kārta:  
Sacensību organizēšana, atskaite Pedagogs norises vietā 

Diploms katram dalībniekam LOK 
  

2.kārta:  
Sacensību organizēšana, atskaite Pedagogs norises vietā 

Diploms un balva katram dalībniekam LOK 
  

Finālsacensības: LOK 
Sertificētu medicīnas un apsardzes darbinieku klātbūtne  

Sacensību organizēšana, tiesāšana, apbalvošana, tehniskās izmaksas  
Dalībnieku ēdināšana, dzeramais ūdens  

Sadarbība ar masu medijiem  
Apbalvošana  

  
Draudzības sacensības:  

Sacensību organizēšana, atskaite Pedagogs norises vietā 
Diploms un balva katram dalībniekam LOK 

 
 
 
 

9. FIZISKU PERSONU DATU APSTRĀDE 
Personas datu apstrāde projekta “Sporto visa klase” ietvaros tiks veikta atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projekta “Sporto visa klase” noteikumu 
2019./ 2020. mācību gadam nosacījumiem, īpaši to punktam 12. “Personas datu apstrāde”. 
Ar LOK Privātuma politiku iespējams iepazīties, sekojot saitei: http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika  
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Pielikums Nr. 1 (1) 

DRAUDZĪBAS SACENSĪBU APAKŠGRUPAS  
2.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 1 (2) 
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Pielikums Nr. 2 (1) 
KAUSA IZCĪŅAS 1.KĀRTAS APAKŠGRUPAS  

3.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 2 (2) 
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Pielikums Nr. 3 
KAUSA IZCĪŅAS 1.KĀRTAS APAKŠGRUPAS  

4.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 4 (1) 
KAUSA IZCĪŅAS 1.KĀRTAS APAKŠGRUPAS  

5.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 4 (2) 
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Pielikums Nr. 5 
KAUSA IZCĪŅAS 1.KĀRTAS APAKŠGRUPAS  

6.KLAŠU GRUPĀ 
 


