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APSTIPRINĀTS 

LOA senāta sēdē 

2020. gada 19. augustā 

Protokols  Nr. 4, 2. punkts 

 

 

XXXI Sporta svētku „Vienoti sportā” 

NOLIKUMS 
1. Mērķi 

•  Veicināt Latvijas Republikā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu 

kopību sportā un draudzību vienotā Latvijā.  

•  Īstenot principu: “Galvenais nav uzvarēt, bet godīgi cīnīties par uzvaru.”  
 

2. Laiks un vieta 

Sporta svētki notiek 2020. gada 20. septembrī. Sākums plkst. 11.00  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas stadionā (Brīvības gatvē 333, Rīgā). 

Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 10.00.  
 

3. Dalībnieki 

Aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši vecumā no  

5 līdz 14 gadiem, kā arī viņu ģimenes locekļi un draugi kā līdzjutēji un 

atbalstītāji. 

Nacionālās kultūras biedrības, mazākumtautību skolas iesniedz noteiktas 

formas komandas pieteikumu (pieteikuma forma - pielikumā). Par dalībnieku 

veselības stāvokli un slodzes atbilstību atbild komandas pārstāvis. 
 

4. Programmā 

• Dažādas individuālās stafetes. 

• Mešana tālumā un mērķī. 

• Lēkšana tālumā. 

• Soda sitieni un metieni pa vārtiem. 

• Kriketa, golfa un frisbija elementu izpilde. 

• Aktivitātes, kas prasa veiklību un uzmanību. 

 

5. Vērtēšana 

Sporta svētku dalībnieks saņem dalībnieka karti, kurā par piedalīšanos 

sporta aktivitātēs tiesneši izdara atzīmes. 
 

6. Apbalvošana 

Ja dalībnieks vecumā no 5 līdz 7 gadiem dalībnieka kartē saņem piecus 

tiesnešu vērtējumus, bet dalībnieks vecumā no 8 līdz 14 gadiem iegūst septiņus 

tiesnešu vērtējumus, tad viņš saņem balviņu.  
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7. Vadība 

Svētkus organizē un vada Organizācijas komiteja, kuras sastāvā  ir Latvijas 

Olimpiskās akadēmijas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji.  
 

8. Finansēšana 

 Dalība sporta svētkos - bez maksas. 

 Sporta svētkus finansiāli, materiāli un organizatoriski atbalsta LR 

Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Rīgas Domes 

Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Olimpiskā akadēmija, 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un citi atbalstītāji. 
 

9. Pieteikumi 

 Savu dalību un kopējo dalībnieku skaitu biedrības un mazākumtautību 

skolas līdz 15.09.2020. piesaka LOA izpilddirektorei Antrai Gulbei pa tālruni 

28365959 vai e – pastu: loa@lspa.lv.  

Sacensību dienā komanda iesniedz pieteikumu galvenajam sekretāram 

(pieteikuma forma pielikumā). 

 

10.  Citi noteikumi 

• Gan pasākuma organizētājam, gan dalībniekiem  ir saistošs Sporta likums, kas 

18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, 

piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta 

federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga 

konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. 

 

• Pasākuma dalībnieki, organizatori un klātesošās trešās personas, apņemas 

ievērot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” un Latvijas Olimpiskās akadēmijas noteiktos ierobežojumus 

Sporta svētku “Vienoti sportā“ dienā un vietā. 

 

• Sporta svētki “Vienoti sportā“ ir publisks pasākums, kura laikā iespējama 

pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc tam iegūtais 

materiāls tiks publicēts Latvijas Olimpiskās akadēmijas sociālajos tīklos un 

mājaslapā www.loa.lv sabiedrības informēšanas nolūkos. 

 

 

 

 

LOA prezidents                                                                  Ivans KLEMENTJEVS 
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