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Evija Pastare
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Olimpiskās dienas 2018 sarīkošanas
NOLIKUMS
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Olimpiskā diena 2018 tiek rīkota par godu Starptautiskās olimpiskās komitejas dibināšanai.
1.2. Tēma “Iepazīsti tenisu!”
1.3. Devīze ir „Teniss vieno!”
2. Dalībnieki
2.1. Olimpiskās dienas dalībnieki ir Līvānu novada vispārizglītojošo skolu, speciālās skolas skolēni,
pedagogi, pašvaldības darbinieki un citi interesenti.
3. Norises laiks
3.1. Olimpiskā diena notiek 2018. gada 21. septembrī. Pulcēšanās laiks plkst. 09.30.
4. Norises vietas
4.1. Olimpiskā diena notiek Līvānu 1. vidusskolā, Līvānu 2. vidusskolā, Līvānu novada vakara (maiņu)
vidusskolā, Jersikas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Rudzātu vidusskolā, Rudzātu speciālajā
internātpamatskolā, Jaunsilavas pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Ŗūķīši”, Līvānu novada
domē.
5. Programma
5.1. Olimpiskās dienas pasākumi to norises vietās tiek noturēti atbilstoši šādai vispārējai programmai:
5.1.1. Pasākuma svinīga atklāšana (komandu nostāšanās, uzrunas, karoga pacelšana Līvānu 1.
vidusskolā);
5.1.2. Kopīga vingrošana, kas norisinās vienlaicīgi visās norises vietās. Vingrojumu kompleksa video un
apraksts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā
diena” no 2018. gada 01. septembra.
6. Radošie konkursi
6.1. Zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm “Mana tenisa zvaigzne!”. Konkursa darbi tiek
zīmēti uz A4 formāta lapas. 2018. gada 19. septembrī iesniegtie darbi tiek izvērtēti.
Katra pirmsskolas izglītības iestāde organizē zīmējumu konkursu un izvērtē gatavos darbus. Trīs darbi no
katras pirmsskolas iestādes iesniedzami Līvānu novada domes Izglītības pārvaldē līdz 19. septembra
plkst. 15.00.
6.2. Zīmējumu konkurss sākumskolai (1.-6. klase, līdz 6. klasei ieskaitot) “Mana tenisa zvaigzne!”.
Katra sākumskolas izglītības iestāde organizē zīmējumu konkursu mācību stundā un izvērtē gatavos
darbus. Trīs darbi no katras sākumskolas iestādes iesniedzami Līvānu novada domes Izglītības pārvaldē
līdz 19. septembra plkst. 15.00.
6.3. Eseju konkurss “Vēstule tenisa zvaigznei” 7.-12. klasei. Esejas apjoms līdz 750 vārdiem. Katra
izglītības iestāde organizē domrakstu konkursu mācību stundā un izvērtē gatavos darbus. Divi darbi tiek
iesniegti Līvānu novada domes Izglītības pārvaldē līdz 19. septembra plkst. 15.00. 2018. gada 19.
septembrī iesniegtie darbi tiek izvērtēti.
Piezīme:
Iesūtot darbus, jānorāda autora:
- vārds, uzvārds;
-vecums/klase;

-izglītības iestāde;
-pašvaldība.
7. Programma
7. Brīvas izvēles pasākumi: sporta aktivitātes, sacensības, brīvi nosakot sporta veidus un disciplīnas,
vērtēšanas kritērijus, kā arī dalībnieku skaitu komandās, kas paredz Olimpisko kustību un sportu
popularizējošus pasākumus (tikšanās ar Olimpiešiem, viktorīnas, konkursi, izstādes, u.c.). Izglītības
iestādēm Olimpiskās dienas scenārijs jāiesūta līdz 19. septembra plkst. 15.00 uz e-pastu
marite.vilcane@livani.lv.
8. Vērtēšana un apbalvošana
8.1. Vērtēšanu un apbalvošanu veic Olimpiskās dienas organizators izglītības iestādē atbilstoši izvēlētajai
pasākuma programmai un dalībnieku grupām.
8.2. Olimpiskās dienas norisi katrā izglītības iestādē izvērtē Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes
izveidota komisija (vērtēšanā tiks ņemta vērā iestādes aktivitāte zīmējumu, eseju, un sportisko
aktivitātāšu konkursos, organizators iesniedz olimpiskās dienas scenāriju līdz 2018. gada 19. septembra
plkst. 15.00).
8.3. Olimpiskās dienas dalībnieki un izglītības iestādes tiek apbalvotas ar:
8.3.1. Katrs dalībnieks saņem Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2018 Olimpiskās dienas dalībnieka
sertifikātu;
8.3.2. LOK kausu un sporta inventāru saņem izglītības iestāde-uzvarētāja;
8.3.3. Katras izglītības iestādes olimpiskās dienas 2018 organizators saņem Olimpiskās dienas krekliņu;
8.3.4. Ar speciālbalvu tiek apbalvoti trīs labākie zīmējumu konkursa darbi;
8.3.5. Ar speciālbalvu tiek apbalvoti trīs labākie eseju konkursa darbi.
9. Autortiesības un blakustiesības
9.1. Koordinatoram (izglītības iestādei) jānodrošina pasākuma norise atbilstoši Autortiesību likuma
prasībām, tai skaitā, ņemot vērā likuma 19. panta 1. daļas 7. punktu un 26. panta 1. daļas 2. punktu.
9.2. Iesniedzot darbus radošajiem konkursiem, attiecīgā darba autors un/ vai tā likumiskais aizbildnis uz
neierobežotu laiku nodod LOK visas savas uz darbu attiecināmās tiesības, tai skaitā mantiskās tiesības,
autortiesības un blakustiesības, vislielākajā apmērā, kādā vien šāda tiesību nodošana tiek atļauta šo sfēru
regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos, pie kam LOK atļauts visas tā rīcībā nonākušās
tiesības nodot trešajām personām.
10. Personu datu apstrāde
10.1. Piedaloties “Olimpiskās dienas 2018” pasākumos, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu LOK
veikt attiecīgo personu datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai publicējot pasākuma pieteikumos norādīto
informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne
tikai tiešraidi, foto un video materiālu uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu
atkal izmantošanu), nododot šādas tiesības arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem.
Nolikumu sastādīja:
Mārīte Vilcāne,
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītājas vietniece,
mob. t. 29537229

