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Apstiprināts 2009.gada 19. novembrī 
„Olimpisko sacensību aăentūras” valdes sēdē 

 
LATVIJAS II ZIEMAS OLIMPIĀDES  

N O L I K U M S 
 
Vispārīgie jautājumi 

 
1. Latvijas Ziemas Olimpiāde (turpmāk – „Olimpiāde”) ir valsts nozīmes uz 

Olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas sporta sacensības. 
 
Olimpiādes norises laiks un vieta 
 
2010.gada 5.; 6. un 7.marts: 2009.gada 13. un 14.marts: 
Sigulda Sigulda – bobslejs 
Amatas novads Ventspils - šorttreks 
PriekuĜi  
Valmiera  
 
Olimpiādes mērėis un uzdevumi 
 

1. Olimpiādes mērėis ir radīt iespējas Latvijas iedzīvotājiem piedalīties 
kompleksās sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz Olimpiskajiem 
pamatprincipiem. 

2. Olimpiādes uzdevumi: 

• noskaidrot Latvijas labākos sportistus dažādos sporta veidos; 

• sekmēt sporta attīstību Latvijas reăionos / pašvaldībās; 

• veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos 
sporta aktivitātēs; 

• motivēt pašvaldības atbalstīt sportu; 
 
Olimpiādes organizatoriskā vadība 
 

1. Olimpiādes vadību nodrošina Rīcības komiteja, kuras sastāvu un darbības 
plānu apstiprina ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta rīkojumu un kuras 
priekšsēdētājs ir LR Ministru prezidents vai Nacionālās Sporta padomes 
vadītājs. 

2. Olimpiādes organizatorisko vadību, saskaĦā ar darbības plānu, veic 
Organizācijas komiteja, kuru apstiprina Rīcības komiteja ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms Olimpiādes. 

3. Olimpiādes sacensību sagatavošanu un norisi, saskaĦā ar Nolikumu, veic 
sacensību Sekretariāts, kuru apstiprina Organizācijas komiteja. 

4. Sacensības sporta veidos, saskaĦā ar Nolikumu un specifikācijām sporta 
veidos, veic attiecīgā sporta veida federācija. 

5. Pēc Nolikuma apstiprināšanas jebkādas izmaiĦas un papildinājumi var tikt 
veikti tikai ar Organizācijas komitejas lēmumu. 
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Olimpiādes programma 
 

1. Olimpiādē iekĜautie olimpiskie sporta veidi: 
 

• Biatlons • Slēpošana  

• Bobslejs  Distanču slēpošana 

• Hokejs  Klanu slēpošana 

• KamaniĦu sports  Snovbords 

• Kērlings • Slidošana  
  Šorttreks 

 
Olimpiādes dalībnieki 
 

1. Olimpiādes sacensībās piedalās novadu un republikas pilsētu (turpmāk – 
pašvaldība) komandas. 

2. Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoĦi. 
3. Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas 

komisija saskaĦojot ar attiecīgā sporta veida federāciju. 
4. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību. 
5. Dalībnieku vecuma ierobežojumus startam Olimpiādē nosaka specifikācija 

attiecīgajā sporta veidā. 
6. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas 

vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība. 
7. Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku 

traumām un nelaimes gadījumiem. 
 
Olimpiādes pieteikumi 
 

1. Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas 
komisijai līdz 2010.gada 17.februārim plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma 
elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv – 
Latvijas II Ziemas Olimpiāde 2010, sadaĜā pieteikumi. 

2. Dalībniekus saskaĦā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības 
komandas vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība. 

3. Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam 
tiks nosūtīta 2010.gada janvārī. 
 

Akreditācija 
 

1. Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs, 
kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība. 

2. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes 
laiku iesniedz pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem Olimpiādes 
dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē. 

3. Akreditācijas komisijas darba laiks: 

• Rīgā, Olimpisko sacensību aăentūrā no 2010.gada 22.-26.februārim 
plkst.09:00 – 17:00, iepriekš piesakoties Olimpiādes sekretariātā, tel.: 
67519207 

• Siguldā, 2010.gada 4.martā no plkst.14:00 – 21:00 un 5.martā no 
plkst.09:00 – 14:00 
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Olimpiādes sacensību vērtēšana un apbalvošana 
 

1. Sacensības ir individuālas. 
2. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajos sporta veidos (disciplīnās) un sporta 

spēlēs tiek apbalvoti ar medaĜām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar 
diplomiem. 

 
Protesti 
 

1. Protestu rakstiski iesniedz sacensību Sekretariātā 30 minūtes pēc spēles 
(sporta spēlēs), sacensību disciplīnas beigām (individuālajos sporta veidos), 
iemaksājot Sekretariātā LVL100,00. 

2. Protestus izskata sacensību Sekretariāts, pieaicinot attiecīgā sporta veida 
galveno tiesnesi. 

3. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksātā nauda netiek atmaksāta. 
 
Olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas 
 

1. Olimpiādes atklāšanas ceremonija notiks Siguldā 2010.gada 5.martā. 
2. Olimpiādes noslēguma ceremonija notiks Siguldā 2010.gada 7.martā. 
3. Pašvaldības komandas dalībnieki Olimpiādes atklāšanas un noslēguma 

ceremonijās ierodas vienotā komandas formā. 
 
Olimpiādes budžets 
 

1. Izdevumus, kas saistās ar Olimpiādes sagatavošanu un norisi sedz no šim 
mērėim paredzēta valsts, pašvaldību un citiem finansu līdzekĜiem. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos olimpiādē (ceĜa izdevumi, 
naktsmītnes, ēdināšana, vienota forma) sedz komandējošā organizācija. 


