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Apstiprināts 2018.gada 22.novembra 
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes sēdē 

Lēmums Nr. 2.2., Protokols Nr. 14 
 

LATVIJAS JAUNATNES VIII OLIMPIĀDES  
N O L I K U M S 

 
Vispārīgie jautājumi 

 
1. Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiāde (turpmāk – „Olimpiāde”) ir valsts nozīmes uz Olimpiskajiem 

pamatprincipiem balstītas kompleksās jauniešu sporta sacensības. 
 
Olimpiādes norises laiks un vieta 
 
2019.gada 5; 6.un 7.jūlijs:  
Jelgava – badmintons, basketbols 3x3, bokss, cīņa, džudo, futbols, galda teniss, handbols, 
karatē, loka šaušana, peldēšana, regbijs, riteņbraukšana-bmx, taekvondo, teniss, 
vieglatlētika, mākslas vingrošana, pludmales volejbols, volejbols, orientēšanās, skvošs 
Brocēni – smaiļošana un kanoe 
Dobele – riteņbraukšana-mtb, riteņbraukšana-šoseja, šaušana, svarcelšana 
Engure – burāšana 
Jūrmala – airēšana 
Ozolnieki – jātnieku sports, triatlons 
Rīga – paukošana, sporta vingrošana 
Tukums – golfs 
Valmiera – airēšanas slaloms 
 
Olimpiādes mērķis un uzdevumi 
 
1. Olimpiādes mērķis ir radīt iespējas Latvijas jaunajiem sportistiem piedalīties kompleksās sporta 

sacensībās, kas organizētas, balstoties uz Olimpiskajiem pamatprincipiem. 
2. Olimpiādes uzdevumi: 

Ø noskaidrot Latvijas jaunatnes labākos sportistus dažādos sporta veidos; 
Ø sekmēt sporta attīstību Latvijas reģionos / pašvaldībās; 
Ø veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 
Ø motivēt pašvaldības atbalstīt sportu; 
Ø veicināt augstus sasniegumus sportā; 
Ø Olimpiāde, kā atlases posms Eiropas Jaunatnes Olimpiādei, kas notiks Baku (Azerbaidžāna) 

2019.gadā jūlijā. 
 
Olimpiādes organizatoriskā vadība 
 
1. Olimpiādi rīko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), uzticot tās organizēšanu Jelgavas pilsētas 

pašvaldībai, sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (LR IZM). 
2. Olimpiādes organizatorisko vadību, saskaņā ar darbības plānu, veic Organizācijas komiteja, kura 

tiek izveidota ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms Olimpiādes. Organizācijas komitejā tiek iekļauti 
pārstāvji no pašvaldības organizētājs, LR IZM, LOK un citām organizācijām vai institūcijām pēc 
nepieciešamības. 

3. Olimpiādes sacensību sagatavošanu un norisi, saskaņā ar Nolikumu, veic sacensību Sekretariāts. 
4. Sacensības sporta veidos, saskaņā ar Nolikumu un attiecīgiem sporta veidu nolikumiem - 

specifikācijām, veic attiecīgā sporta veida federācija ar tās nozīmētu sporta veida galveno tiesnesi. 
5. Pēc Nolikuma apstiprināšanas jebkādas izmaiņas un papildinājumi var tikt veikti tikai ar 

Organizācijas komitejas lēmumu. 
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Olimpiādes programma 
 

1. Olimpiādē iekļautie olimpiskie sporta veidi: 
 

Airēšana Kanoe un smaiļošana Svarcelšana 
Badmintons - airēšanas slaloms Šaušana 
Basketbols 3x3 - kanoe un smaiļošana Taekvondo 
Bokss Karate Teniss 
Burāšana Loka šaušana Triatlons 
Cīņa Paukošana Vieglatlētika 
Džudo Peldēšana Vingrošana 
Futbols Regbijs - mākslas vingrošana 
Galda teniss Riteņbraukšana - sporta vingrošana 
Golfs - bmx Volejbols 
Handbols - mtb - pludmales volejbols 
Jātnieku sports - šoseja - volejbols 

 
2. Olimpiādē iekļautie neolimpiskie sporta veidi: 

 
Orientēšanās  
Skvošs  

 
Olimpiādes dalībnieki 
 
1. Olimpiādes sacensībās piedalās republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību) 

komandas. 
2. Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji. 
3. Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija, saskaņojot ar 

attiecīgā sporta veida federāciju. 
4. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību. 
5. Dalībnieku vecuma ierobežojumus startam Olimpiādē nosaka attiecīgo  sporta veidu nolikumi - 

specifikācijas. 
6. Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošajam personālam, 

mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam. 
7. Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība. 
8. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs. 
9. Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību iespējamo dalībnieku traumām un nelaimes 

gadījumiem. 
 
Olimpiādes pieteikumi 
 

1. Olimpiādes komandu pieteikumi sporta spēļu veidos (pēc formas) jāiesniedz Olimpiādes Sekretariātā 
LOK, līdz 2019.gada 1.martam elektroniski skanētā veidā pa e-pastu – olimpiade@olimpiade.lv . 

2. Olimpiādes vārdiskie pieteikumi sporta spēļu veidos, dalībai Olimpiādes sacensībās, jāiesūta 
Sekretariātam 20 dienas pirms atlases sacensību sākuma, bet ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 
26.aprīlim vai, ja atlases sacensības netiek rīkotas, līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00, atbilstoši 
pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas 
Jaunatnes Olimpiāde 2019 / pieteikumi. 

3. Olimpiādes vārdiskie pieteikumi individuālajos sporta veidos, dalībai Olimpiādes sacensībām, 
jāiesūta Sekretariātam līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskai 
formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019 / 
pieteikumi. 

4. Ja dalībnieks individuālajos sporta veidos tiek pieteikts pēc vārdisko pieteikumu beigu termiņa 
2019.gada 14.jūnija līdz 2019.gada 24.jūnijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku 
Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu 
kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka 
Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes Nolikumu”. 

5. Ja dalībnieks individuālajos sporta veidos tiek pieteikts pēc 2019.gada 24.jūnija līdz 2019.gada 
3.jūlijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti 
EUR300 (trīs simti eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta 
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, 
dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes Nolikumu”. 

6. Pēc 2018.gada 3.jūlija pieteikt dalībniekus Olimpiādei nav iespējams. 
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7. Dalībniekus, saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs. 
8. Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2019.gada 

martā. Tām pašvaldībām, kuras pieteiks komandas atlases sacensībām sporta spēļu veidos, un tiks 
organizētas atlases sacensības, paroles tiks nosūtītas ne vēlāk, kā 10 dienas pirms atlases 
sacensību sākuma attiecīgā sporta veidā. 

9. Pašvaldību komandas sporta spēļu veidos, kuras pēc izspēles kārtības izziņošanas vai izlozes uz 
atlases sacensībām veikšanas atsauc savu dalību, Olimpiādes Sekretariātā ir jāiemaksā EUR500 
(pieci simti eiro) soda nauda, pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta 
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “soda nauda par “Komandas nosaukums” atsaukšanu, 
saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes Nolikumu”, pretējā gadījumā pašvaldības komanda nevar 
veikt akreditāciju. 

 
Akreditācija 
 
1. Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs. 
2. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar savu 

parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības gaismas kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, 
kuri piedalīsies Olimpiādē. 

3. Pašvaldības komandas vadītājam, pirms aizsargājamu personas datu iesniegšanas Akreditācijas 
komisijai, Sekretariātam vai ievadīšanas pieteikuma elektroniskajā formā, jāsaņem attiecīgā 
Olimpiādes dalībnieka kandidāta piekrišana personas datu apstrādei sakarā ar kandidēšanu dalībai 
un dalību Olimpiādē. 

4. Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas 
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2019.gada 7.jūlijā. Gadījumā, ja 
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas. 

5. Akreditācijas komisijas darba laiks: 
• Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49,  

no 2019.gada 25.jūnija-3.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782; 
• Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24,  

2019.gada 4.jūlijā no plkst.12:00 – 20:00. 
 

Personas datu apstrāde 
 
Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” 
(LOK). Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos 
aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes 
mērķis ir Latvijas Jaunatnes Olimpiādē iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto aktivitāšu un 
sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādes popularizēšana un atspoguļošana medijos. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes laikā tiks veikts 
pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto 
un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkalizmantošana), 
nododot šādas tiesības arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem. Dati par Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādes dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī sportiskajiem 
sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā. Personas datus saņems LOK darbinieki 
un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. Iesaistītajām personām ir 
tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus 
datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības 
nodrošināšanai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī 
šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek 
veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību. 

 
Olimpiādes sacensību vērtēšana un apbalvošana 
 
1. Sacensības ir individuālas. 
2. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajos sporta veidos (disciplīnās) un sporta spēlēs tiek apbalvoti ar 

medaļām un diplomiem, ceturtā līdz sestā vieta ar diplomiem. 
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Protesti 
 
1. Protestu par Olimpiādes norisi rakstiski iesniedz sacensību Sekretariātā 30 minūtes pēc spēles 

(sporta spēlēs), sacensību disciplīnas beigām (individuālajos sporta veidos), iemaksājot Sekretariātā 
EUR150,00 (viens simts piecdesmit eiro) skaidrā naudā, pretī saņemot Sekretariāta apliecinājuma 
veidlapu ar atbildīgo personu parakstiem par protesta iesniegšanu. 

2. Protestus katrā no Olimpiādes programmā iekļautiem sporta veidiem, izskata attiecīgo sacensību 
sekretariāts, saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgā sporta veida sacensību noteikumiem un sporta 
veidu nolikumiem – specifikācijām. 

3. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksātā nauda netiek atmaksāta. 
 
Olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas 
 
1. Olimpiādes atklāšanas ceremonija notiks 2019.gada 5.jūlijā  
2. Olimpiādes noslēguma ceremonija notiks 2019.gada 7.jūlijā. 
3. Pašvaldības komandas dalībnieki Olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijās ierodas vienotā 

komandas formā. 
 
Finansējums 
 
1. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos Olimpiādē (ceļa izdevumi, naktsmītnes, 

ēdināšana, vienota forma, apdrošināšana sporta veidos saskaņā ar sporta veidu specifikācijām - 
nolikumiem) sedz komandējošā organizācija. 


