
Konkursa IV sadaļa – Latvijas sports mūsdienās (sākot ar 1991.g.) 

1. Kurā gadā atjaunoja Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) (šajā jautājumā atbilde var būt arī 

pirms 1991.g.)? 

2. Kā sauc LOK prezidentu, kurš vadīja tās atjaunošanu? 

3. Kā sauc SOK prezidentu? 

4. Kā sauc Olimpisko himnu? 

5. Kas ir himnas vārdu autors? 

6. Nosauciet Latvijas Olimpiskās himnas mūzikas autoru? 

7. Olimpiskās kustības un spēļu simbolika ir veidota no vairākiem simboliem: olimpiskie 

apļi, olimpiskais karogs, olimpiskā uguns, olimpiskā devīze, olimpiskās lāpas stafete un 

olimpiskais talismans. Olimpiskie apļi ir pieci kopā savīti apļi, nosauciet tos pareizā krāsu 

secībā? 

8. Kā latviešu valodā skan Olimpiskā devīze? 

9. Kurā gadā un kur Latvija tika uzaicināta piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs kā 

patstāvīga valsts? 

10. Kurš nesa Latvijas karogu Olimpisko spēļu atklāšanas parādē Albērvilā? 

11. Kurā gadā un kurā valstī Latvija atsāka piedalīties vasaras olimpiskajās spēlēs? 

12. Kurš sportists Barselonā ātršaušanā izcīnīja olimpisko sudraba medaļu neatkarīgajai 

Latvijai pēc 56 gadu pārtraukuma? 

13. Kā sauc fondu, kuru kopš 1990.gadavada Uļjana Semjonova? 

14. Kādam nolūkam 1992. gada 24. martā tika nodibināta Latvijas Sporta federāciju padome 

(LSFF)? 

15. Ar ko nodarbojas Latvijas Olimpiskā vienība (LOV)? 

16. Kurās Latvijas pilsētās radās pirmie Olimpiskie centri? 

17. Cik pavisam šādi centri darbojās Latvijā pašlaik? 

a. 5 

b. 8 

c. 11 

18. Ar ko nozīmīgs Latvijas hokeja komandai 2000. gada 5. maijs? 

19. Kurš no Latvijas sportistiem sargāja vārtus? 

20. Kurš no Latvijas hokejistiem ir izcīnījis Stenlija kausu Nacionālajā hokeja līgā (NHL)? 

21. Kuram sportistam par godu un kādā sporta veidā Latvijas himna skanēja 2000. gada 

Olimpiskajās spēlēs? 

22. Kurš no Latvijas sportistiem vienīgais izcīnīja medaļu 1996. gada Olimpiskajās spēlēs? 

23. Kādu medaļu izcīnīja Aigars Fadejevs 2000. gada olimpiskajās spēlēs Sidnejā un kādā 

sporta veidā? 



24. Nosauciet bronzas medaļas ieguvēju Sidnejas paralimpiskajās spēlēs 2000.gada 28.oktobrī! 

25. Cik un kādas medaļas mūsu sportisti izcīnīja Atēnās? 

26. Nosauciet dobelnieku, kurš 2007. gada 26. septembrī Čaņmaņā (Taizemē) kļuva par 

pasaules čempionu supersmagā svara kategorijā! 

27. Cik gadu vecumā par Latvijas pirmo olimpisko čempionu BMX vēsturē kļuva Māris 

Štrombergs? 

28. Cik reizes Eiropas čempiona titulu ir izcīnījis skeletonists Martins Dukurs? 

a. 7 

b. 11 

c. 13 

29. Kā sauc Siguldas kamaniņu un bobsleja trases direktoru?  

30. Kā sauc pludmales volejbolistus, kuri Londonas Olimpiādē 2012. gadā izcīnīja bronzas 

medaļas? 

31. 2014. gada ziemas olimpiskajās spēles Sočos J. Šics, A. Šics, M. Rubenis un 

E. Tīruma-Cauce izcīnīja bronzas medaļas. Kādā sporta veidā? 

32. Kura no Latvijas sieviešu komandām pirmoreiz piedalījās Olimpiskajās spēlēs Pekinā? 

33. Kādā vecumā Spānijas Seviljas kluba jauniešu komandā treniņus uzsāka Kristaps 

Porziņģis? 

a. 14 gadu vecumā 

b. 15 gadu vecumā 

c. 17 gadu vecumā 

34. Kurā komandā Kristaps Porziņģis uzsāka savu karjeru NBA? 

35. Kāds ir K. Porziņģa apavu izmērs? 

36. Nosauciet Eiropas čempiones pludmales volejbolā 2019. gadā! 

37. Kādas medaļas par startu Soču Olimpiskajās spēlēs 2020. gadā Siguldā saņēma mūsu 

bobsleja četrinieks? 

38. Kā sauc bobsleja izlases komandas treneri? 

39. Kuri bobslejisti par startu Sočos 2020. gadā Siguldā saņēma bronzas medaļas? 

40. Nosauciet 2019. gada konkursa “Latvijas gada balvas sportā” uzvarētāju sievietēm 

nominācijā “Gada labākā sportiste”! 

41. Kurš no mūsu sportistiem 2019. gada konkursā “Latvijas gada balva sportā” saņēma balvas 

divās nominācijās? 

42. Kurš no mūsu sportistiem 2019. gada konkursā “Latvijas gada balva sportā” ieguva balvu 

nominācijā “Par cīņas gribu”? 

43. Kurš no mūsu olimpiešiem šobrīd nodarbojas ar kamaniņu būvēšanu? 

44. Kad un kur notiks nākamās vasaras Olimpiskās spēles? 


