Apstiprināts
Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes
2018. gada 8.maija sēdes
Lēmumu Nr.3.2., Protokols Nr.9
“Olimpiskā diena 2018”
N O L I K U M S.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vispārīgie jautājumi.
“Olimpiskā diena 2018” tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.
Tēma “Iepazīsti tenisu!”.
Devīze ir “Teniss vieno!„

2. Pasākuma organizatori un dalībnieki.
2.1. Pasākumu mācību procesa ietvaros organizē izglītības iestādes un/vai pašvaldības.
2.2. Pasākuma dalībnieki ir izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un citi interesenti.
3. Norises laiks
3.1. 2018.gada 21.septembrī.
3.1.1. Sākuma laiks – plkst. 10:00 (pulcēšanās laiks no plkst.09.30);
3.1.2. Noslēguma laiks – tiek noteikts atsevišķi.
4. Norises vietas
4.1. Pasākums notiek pašvaldības noteiktā vienā vai vairākās norises vietās, saskaņotās ar Latvijas Olimpisko
komiteju (LOK).
5. Pieteikumi
5.1. Katrā pašvaldībā ir 1 (viens) pasākuma koordinators.
5.2. Katras pašvaldības 1 (vienu) parakstītu pieteikumu iesniedz koordinators no pieteikumā norādītā e-pasta līdz
2018.gada 8.jūnijam, atbilstoši pieteikuma formai (Pielikums Nr.1.), elektroniski – PDF formātā – nosūtot to uz
olimpiskadiena@olimpiade.lv. Koordinatora kontaktinformācija (e-pasts un tālr.nr.) tiks publicēta LOK mājas lapā
www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena”.
5.3. Apstiprinātie pieteikumi tiek publicēti LOK mājas lapā www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena” līdz
2018.gada 8.jūnijam.
5.4. Pašvaldības, kuru pieteikumi tiks saņemti LOK pēc norādītā termiņa beigām, netiks nodrošinātas ar
“Olimpiskās dienas 2018” atribūtiku.
5.5. Ar 2018.gada 1.augustu “Olimpiskās dienas 2018” atribūtiku, pašvaldības pārstāvji varēs pasūtīt atsevišķi un
papildus par saviem līdzekļiem. Informācija - www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena”.
6. Programma
6.1. Vienotā programma:
6.1.1. Pasākuma svinīga atklāšana (dalībnieku nostāšanās, viesu uzrunas, LOK karoga pacelšana, LOK himna);
6.1.2. Kopīga vingrošana plkst.10.00 (vienlaicīgi notiek visās norises vietās Latvijā)
6.1.3. Stafetes vai citas aktivitātes svaigā gaisā.
6.1.4. Brīvas izvēles pasākumi (Olimpisko kustību un sportu popularizējošus pasākumi - tikšanās ar Olimpiešiem,
viktorīnas, konkursi, izstādes).
6.1.5. Svinīga “Olimpiskās dienas 2018” noslēguma ceremonija, apbalvošana.
Piezīme:
2 (divi) vingrojumu kompleksi – kopējais un pirmsskolas izglītības iestāžu, video un to apraksti tiks ievietoti LOK
tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv līdz 2018.gada 1.septembrim.
Sacensības katrā to norises vietā notiek saskaņā ar koordinatora noteiktu kārtību un vērtēšanas kritērijiem.

6.2. Radošie konkursi
6.2.1. Zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm “Mana tenisa zvaigzne!”
Zīmējumu konkurss notiek pirmsskolas izglītības iestādēs. Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas. Veicot
izvērtēšanu,
1 (vienu) darbu no katras pašvaldības līdz 2018.gada 6.oktobrim iesniedz LOK, sūtot uz adresi Elizabetes iela 49,
Rīga, LV-1010, ar norādi “Olimpiskās dienas2018” konkursam.
6.2.2. Zīmējumu konkurss sākumskolai (1.-6.klase) “Mana tenisa zvaigzne!”
Zīmējumu konkurss notiek sākumskolas vecuma grupai (līdz 6.klasei ieskaitot). Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4
formāta lapas. Veicot izvērtēšanu, 1 (vienu) darbu no katras pašvaldības līdz 2018.gada 6.oktobrim iesniedz LOK,
sūtot uz adresi Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, ar norādi “Olimpiskās dienas2018” konkursam.
6.2.3. Eseju konkurss “Vēstule tenisa zvaigznei.”
Eseju konkurss notiek skolēniem vecuma grupā no 7. līdz 12.klasei. Veicot izvērtēšanu izglītības iestādē/pašvaldībā,
līdz 2018.gada 6.oktobrim uz e-pastu olimpiskadiena@olimpiade.lv var iesūtīt ne vairāk kā 1 (vienu) konkursa tēmai
atbilstošu eseju apjomā līdz 750 vārdiem.
Piezīme:
Iesūtot darbus konkursam, jānorāda autora:
vārds, uzvārds;
vecums/klase;
izglītības iestāde;
pašvaldība.
7. Sacensību un radošo konkursu vērtēšana.
7.1. Sacensību vērtēšanu veic tiesneši un pašvaldības pārstāvji, atbilstoši apstiprinātai pasākuma programmai un
dalībnieku grupām.
7.2. Zīmējumu un eseju konkursa materiālus sākotnēji izvērtē pašvaldības pārstāvji, kuri izlemj par 1 (viena) darba,
katrā no konkursiem, nosūtīšanu uz LOK.
7.3. LOK žūrijas komisija noteiks konkursu uzvarētājus 2018.gada 17.oktobrī.
8. Atribūtika un apbalvošana norises vietās.
8.1. “Olimpiskās dienas 2018” organizatori pašvaldībās tiks nodrošināti ar atribūtiku un 1 (vienu) balvu komplektu
atbilstoši pieteikumam.
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 atkalizmantošanu), nododot šādas tiesības
arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem.
11. Radošo konkursu apbalvošana.
11.1. 3 (trīs) zīmējumi no pirmsskolas izglītības iestādēm;
11.2. 3 (trīs) zīmējumi no sākumskolas;
11.3. 3 (trīs) esejas;
Uzvarētājus, svinīgās apbalvošanas pasākuma laiku un vietu LOK paziņos 2018.gada 17.oktobrī www.olimpiade.lv
sadaļā “Olimpiskā diena”. Darbi tiks publicēti žurnālā “Sports”.
12. Atskaite.
12.1. Atskaite koordinatoram par “Olimpiskās dienas” norisi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.septembrim. Atskaites
forma tiks publicēta LOK mājas lapā www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena” līdz 2018.gada 1.septembrim.
Oficiālais Olimpiskās dienas tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos #OlimpiskaDiena #OlimpiadeLV
“Olimpiskā diena 2018” koordinatore
Lilita Mitrofanova
+371 28622447
olimpiskadiena@olimpiade.lv

Pielikums Nr.1
Iesniegt līdz 2018.gada 8.jūnijam, olimpiskadiena@olimpiade.lv
Apstiprināts
2018.gada ____.__________
Pašvaldības pilnvarotā persona
__________________________________________________
Vārds, Uzvārds, paraksts

“Olimpiskā diena 2018”

PIETEIKUMS
Pašvaldība:
Koordinators pašvaldībā:
Koordinatora
kontaktinformācija
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tālrunis:
E-pasts:
Amats:

Norises vieta:

Plānotais dalībnieku skaits

KOPĀ:
Atzīmēt ar “X” ("Jā” - ja nepieciešams, “Nē”- ja nav nepieciešams, “Cits”- ierakstīt vēlamo skaitu)
Starptautiskās Olimpiskās komitejas sertifikāts (katram
Jā
Nē
Cits
dalībniekam 1 gab.)
Papīra hanteles (katram dalībniekam 2 gab.)
Jā
Nē
Cits
Plakāti (katrai norises vietai 2 gab.)
Jā
Nē
Cits
Galvenā balva/trofeja (katrai pašvaldībai 1 gab.)
Jā
Nē
Galvenā balva/inventārs (katrai pašvaldībai 1 gab.)
Jā
Nē
Latvijas Olimpiskās komitejas karogs (katrai pašvaldībai 1 gab,)
Jā
Nē
Sacensību oficiālie T-krekli (katrai pašvaldībai 2 gab.)
Sieviešu / izmērs
XS
S
skaits
Vīriešu / izmērs
S
skaits
1)
2)
3)

-

M

L

XL

2XL

-

M

L

XL

2XL

3XL

Ar parakstu tiek apliecināts, ka pašvaldības pārstāvis ir iepazinies ar “Olimpiskā diena 2018” nolikumu un apņemas ar minēto nolikumu
iepazīstināt pasākuma dalībniekus, pieļaujot tikai tādu personu dalību pasākumā, kas piekrīt “Olimpiskā diena 2018” nolikumā iekļautajiem
nosacījumiem.
Koordinators pašvaldības 1 (vienu) pieteikumu aizpilda un nosūta elektroniski uz olimpiskadiena@olimpiade.lv līdz 2018.gada 8.jūnijam.
Pašvaldības, kuru pieteikumi tiks saņemti LOK pēc norādītā termiņa beigām, netiks nodrošinātas ar “Olimpiskās dienas 2018” atribūtiku.

Koordinatora paraksts:
Datums:

