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APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu novada ģimnāzijas 
direktora 2011. gada 20. septembra rīkojumu Nr. 1-9/125 

 
 

Olimpiskā dienas nolikums 
 2011. gada 30. septembrī 

 
2011. gada 20. septembrī Pļaviņās Nr. 1-31/46 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  
iekārtas likuma 72. pantu 

 
 

Plkst. 8.15 Tiesneši ierodas uz apspriedi pie sporta skolotājiem līdzi ņemot mapīti, kur var 
piestiprināt sacensību protokolus aizpildīšanai, pildspalvu, kā arī telefonu vai hronometru laika 
uzņemšanai, telefonu vai kalkulatoru – rezultātu saskaitīšanai (sacensību vietas sagatavo tiesnesis 
skolotājs) 
Plkst. 9.40 Pulcēšanās skolas stadionā, vai lietus gadījumā sporta zālē ( audzinātāji nostāda 
klasi kolonnās pa 4 norādītajā vietā  atbilstoši shēmai Nr1  (labos laikapstākļos), shēmai Nr.2 
(lietus gadījumā)) 
Plkst. 9.45 LOK karoga pacelšana (karogu paceļ A.Patrijuks, asistē A.Arnītis) un LOK himnas 
atskaņošana, direktora uzruna, olimpiskā vēstneša uzruna 
Plkst. 9.50 – 10.05 rīta rosmes atribūtikas izsniegšana un vietu ieņemšana rīta vingrošanai (labi 
laiki - stadionā klases audzinātājs nostāda klasi vingrošanai apkārt skrejceļam - kolonnās pa 2; 
klases no 20 skolēniem un vairāk – kolonnās pa trīs ar skatu uz stadiona centru - norādītajās vietās 
(shēma Nr.3); lietus gadījumā klases stājas gaitenī pie saviem klašu kabinetiem, 10. un 12.a klase 
– svinību zālē) 
Plkst. 10.05 – 10.15 Kopīga rīta rosme (notiek apskaņošana, vada UFO caur radio SWH)- atb. 
labi laiki – A.Sīmanis, lietus gadījumā – A.Lazda 
Plkst. 10.30  - 13.00 Olimpiskās dienas sacensības dažādās disciplīnās (klases audzinātājs aizved 
klasi uz sporta staciju, stacijas cipars atbilst klašu grupai, piem., 1. – 1.ab, 2.-2.ab, 3 – 3.abc u.tt. 
Pēc sporta stacijas uzdevuma izpildīšanas, sporta stacijas cipars mainās augošā secībā, piem. - 
1→2, 2→3, 3→4, 4→5, ....12→1) 
Plkst. 13.00 Apbalvošana (apbalvo sportiskāko, azartiskāko, noformētāko klasi, kuru izvēlās 
skolas direktora sastādīta žūrija: A.Lazda, M.Siliņš, V.Samohins, I.Kravale) 
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Stacijas 
Nr. 

Olimpiskās dienas 
sacensības ārā 

Olimpiskās dienas 
sacensības lietus 

gadījumā 
Tiesnesis 

1. 

1. Basketbola soda 
metieni sporta zālē –grozs 
pie ieejas durvīm 
 

1. Basketbola soda 
metieni sporta zālē –grozs 
pie ieejas durvīm 
 

Aiva Siliņa 

2. 
2. Handbola metieni 
sporta zāles centrā 

2. Handbola metieni 
sporta zāles centrā 

Armanda 
Lasmane 

3. 
3. Futbola sitieni vārtos 
stadiona tālākajā galā 

3. Futbola sitieni vārtos 
sporta zālē  

Tatjana Zdanova  

4. 
4. Pārvietošanās pa 
vingrošanas solu 1.stāvs 
tumšais gaitenis 

4. Pārvietošanās pa 
vingrošanas solu 1.stāvs 
tumšais gaitenis 

Ilze Seipule 

5. 
5. Šautriņu mešana 
mērķī stadionā šautuvē 

5. Šautriņu mešana 
mērķī pagrabstāvā 

Lana Ivanova 

6. 
6. Auklas ripināšana 
lodes grūšanas sektorā 

6. Auklas ripināšana 
1.stāva foajē 

Olga Krasutina 

7. 
7. Pretstafete stadiona 
zālē  tuvākajā galā    

7. Pretstafete 1.stāva 
gaišais gaitenis    

Jānis Eiduks, Vita 
Brikmane 

8. 
8. Veiklības brauciens ar 
skrejriteni 2.stāva gaišais 
gaitenis 

8. Veiklības brauciens ar 
skrejriteni 2.stāva gaišais 
gaitenis 

Rita Jakovļeva 

9. 
9. Lidmašīnas 
konstruēšana aktu zālē 

9. Lidmašīnas 
konstruēšana aktu zālē 

Ēriks Striks 

10. 

10. Tenisa bumbiņas 
metieni uz precizitāti 
kastē skolas pagalmā pie 
baseina 

10. Tenisa bumbiņas 
metieni uz precizitāti 
kastē 2.stāva foajē 

Velta Rulle 

11. 
11. Apļa mešana uz 
degunradža zālājā pie 
garāžas 

11. Apļa mešana uz 
degunradža 3.stāva foajē 

Vitālijs Kuzmovs 

12. 
12. Tāllēkšana no vietas 
stadionā uz 100m skrejceļa

12. Tāllēkšana no vietas 
3.stāva gaitenī 

Valda Mičule 
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Olimpiskās dienas sacensību veidu apraksts 
 
1. Basketbola soda metieni grozā  1.-4.kl. ar volejbola bumbu no tuvākās līnijas 
                                                       5.-12 kl. basketbola bumba no soda līnijas 
 
2. Handbola metieni florbola vārtos bez vārtsarga – izpilda no 7m attāluma, 5.-12.kl. bez 
atsitiena jātrāpa ar bumbu vārtos 
 
3. Futbola sitieni uz precizitāti bez vārtsarga – izpilda no 12m attāluma, bumbai 5.-12kl. 
jāatraujās no zemes 
 
4. Pārvietošanās pa vingrošanas solu – 2soli dalībnieks pārvietojas pievelkoties ar rokām uz 
vēdera, pēc veiktās distances atskrien atpakaļ pieskarās nākošajam dalībniekam , kurš turpina 
veikt distanci. Tiesnesis fiksē kopējo klases laiku. 
 
5. Šautriņu mešana mērķī – tiesnesis fiksē klases kopējo gūto punktu skaitu 
 
6. Auklas ripināšana – dalībnieks saripina uz nūjas auklu, nākošais atripina atpakaļ, tiesnesis 
fiksē kopējo klases veiktā uzdevuma laiku. 
 
7. Olimpiskās dienas stafete (pretstafete). 
Stafetes dalībnieki – 5 meitenes un 5 zēni. 
Stafetes dalībnieki nostājas pretējās kolonnās – vienā pusē zēni , otrā meitenes. Pēc starta signāla 
stafeti uzsāk dalībnieks no zēnu kolonnas, kurš ar stafetes kociņu skrien līdz meiteņu kolonnai, 
apskrienot to, nodot stafetes kociņu meiteņu kolonnā priekšā stāvošajai dalībniecei un pats 
nostājas kolonnas beigās. Stafete tādā veidā turpinās līdz abas kolonnas ir apmainījušās vietām. 
Komanda skaitās finišējusi, kad pēdējā meitene ir apskrējusi zēnu kolonnu un nodevusi stafetes 
kociņu kolonnā priekšā stāvošajam dalībniekam, kurš paceļ stafetes kociņu virs galvas taisnā rokā. 
 
8. Veiklības brauciens ar skrejriteni – dalībnieki izpilda līkloču braucienu apkārt konusiem, 
novietoti 7 konusi 3m attālumā. Tiesnesis fiksē kopējo klases veikto laiku distancē. 
 
9. Lidmašīnas konstruēšana un planēšana – katram klases skolēnam līdzi ir  no A4 lapas 
salocīta lidmašīna un katrs skolēns veic planēšanu tālumā. Pēc sava starta klase savāc savas 
lidmašīnas, nodod glabāšanā klases audzinātājam. 
 
10. Tenisa bumbiņas metieni uz precizitāti kastē – metienu izpilda no 10m attāluma  
 
11. Apļa mešana uz degunradža – metienu izpilda no 5m attāluma 
 
12. Tāllēkšana no vietas, fiksē klases kopējo aizlekto  attālumu. 
 
13. Katrā sporta stacijā klase startē ar 25 dalībniekiem (iztrūkstošos dalībniekus izvēlas 
sacensību tiesnesis no klases pēc nejaušības principa, kuri startē atkārtoti) 
 


