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LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Olimpiskās dienas 2013 sarīkošanas
NOLIKUMS
Vispārīgie jautājumi
Olimpiskā diena tiek rīkota par godu Starptautiskās olimpiskās komitejas dibināšanai.
Olimpiskās dienas 2013 moto ir „Esam sportiska ģimene!”
Dalībnieki
Olimpiskās dienas dalībnieki Līvānu novada vispārizglītojošo skolu un speciālās skolas skolēni un pedagogi.
Norises laiks
Olimpiskā diena notiek 2013. gada 27. septembrī.
Sākuma laiks- plkst.9:30.
Norises vietas
Olimpiskā diena notiek Līvānu 1. vidusskolā, Līvānu 2. vidusskolā, Līvānu vakara maiņu vsk., Jersikas
pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Rudzātu vidusskolā, Rudzātu speciālajā internātpamatskolā, Sutru
pamatskolā, Jaunsilavas pamatskolā, Līvānu novada dome.
Programma
Olimpiskās dienas pasākumi to norises vietās tiek noturēti atbilstoši šādai vispārējai programmai:
1. Pasākuma svinīga atklāšana ( komandu nostāšanās, uzrunas, karoga pacelšana-Līvānu 1.vsk.),
2. Kopīga vingrošana, kas norisisnās vienlaicīgi visās norises vietās. Vingrojumu kompleksa video un apraksts
ne vēlāk kā 20 dienas pirms Olimpiskās dienas 2013 tiks ievietots LOK tīmekļu vietnē www.olimpiade.lv .
3. Foto-un-video konkurss „ Esam sportiska ģimene!” . No katras mācību iestādes līdz 2013. gada 30. oktobra
plkst.10.00 iespējams iesūtīt ne vairāk kā vienu konkursa tēmai atbilstošu JPG formāta fotoattēlu ( attēla
izmērs vismaz 1600px*1200px) un ne vairāk kā vienu konkursa tēmai atbilstošu videoklipu ( klipa garums
ne vairāk kā 30 sekundes).foto un video kategorijas tiks izvērtētas atsevišķi.
4. Zīmējumu konkurss „ Esam sportiska ģimene!” pirmskolas un sākumskolas ( līdz 6. klasei ieskaitot )
izglītības iestāžu audzēkņiem. Katra izglītības iestāde organizē zīmējumu konkursu mācību stundā un
izvērtē. Trīs darbi no sākumskolas un sākumskolas tiek iesniegti Līvānu novada domē Izglītības pārvaldē
līdz 24. septembra plkst.15.00. Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 vai A3 formāta lapas. 25. septembrī
iesniegtie darbi tiek izvērtēti.
5. Domrakstu konkurss„ Esam sportiska ģimene!” ( no 7. klases ieskaitot) – apjoms līdz 750 vārdiem.
Katra izglītības iestāde organizē domrakstu konkursu mācību stundā un izvērtē. Divi darbi tiek iesniegti
Līvānu novada domē Izglītības pārvaldē līdz 24. septembra plkst.15.00. 25. septembrī iesniegtie darbi tiek
izvērtēti.
6. Brīvas izvēles sporta aktivitātes, kas paredz Olimpisko kustību un sporta popularizējošus pasākumus
( tikšanās ar Olimpiešiem, viktorīnas, konkursi, izstādes, ģimeņu stafetes, u.c.).
7. Apbalvošana.
8. Svinīga olimpiskās dienas 2013 noslēguma ceremonija.
Vērtēšana un apbalvošana
Vērtēšanu un apbalvošanu veic Olimpiskās dienas organizators izglītības iestādē atbilstoši izvēlētai pasākuma
programmai un dalībnieku grupām.

Olimpiskās dienas norisi katrā izglītības iestādē izvērtē Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes izveidota
komisija ( vērtēšanā tiks ņemta vērā iestādes aktivitāte zīmējumu, domrakstu, foto, video un sportiskās
aktivitātes, organizators iesniedz olimpiskās dienas scenāriju līdz 2013. Gada 30. Oktobra plkst.15.00).
Olimpiskās dienas dalībnieki un izglītības iestādes tiek apbalvotas ar :
1. Katrs dalībnieks saņem Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2013 Olimpiskās dienas dalībnieka
sertifikātu.
2. LOK kausu saņem izglītības iestāde-uzvarētāja, kā arī sporta inventāru;
3. Katra izglītības iestāde saņem sporta inventāru.
4. Katras izglītības iestādes olimpiskās dienas 2013 organizators saņem Olimpiskās dienas krekliņu.
5. Ar speciālbalvu tiek apbalvots viens fotokonkursa uzvarētājs.
6. Ar speciālbalvu tiek apbalvots viens videokonkursa uzvarētājs.
7. Ar speciālbalvu tiek apbalvots trīs labākie zīmejuma konkursa darbi.
8. Ar speciālbalvu tiek apbalvots trīs labākie domrakstu konkursa darbi.
Nolikumu sastādīja
Līvānu novada domes sporta organizatore Mārīte Vilcāne

