
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
“Olimpiskā diena 2017”  

N O L I K U M S.  
 
1. Vispārīgie jautājumi. 
1.1. “Olimpiskā diena 2017” tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.  
1.2. Tēma “Dabas sporta zāle”. 
1.3. Devīze ir “Sporto svaigā gaisā!„  
 
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. 2017.gada  22.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) pieteikumu iesniedz koordinators no pieteikumā norādītā e-pasta līdz 2017.gada 
20.jūnijam, atbilstoši pieteikuma formai (Pielikums Nr.1.), elektroniski – PDF formātā – nosūtot to uz 
olimpiskadiena@olimpiade.lv. 
5.3. Apstiprinātie pieteikumi tiek publicēti LOK mājas lapā www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena” 2017.gada 3.jūlijā. 
5.4. Pašvaldības, kuru pieteikumi tiks saņemti LOK pēc norādītā termiņa beigām, netiks nodrošinātas ar “Olimpiskās 
dienas 2017” atribūtiku.  
5.5. Ar 2017.gada 1.augustu “Olimpiskās dienas 2017” 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 2017” noslēguma ceremonija, apbalvošana. 
6.2. Radošie konkursi 
6.2.1.  Foto konkurss “Mana sporta zāle dabā!” 
Foto konkurss notiek skolēniem vecuma grupā no 7. līdz 12.klasei. Veicot izvērtēšanu izglītības iestādē/pašvaldībā, līdz 
2017.gada 6.oktobrim uz e-pastu olimpiskadiena@olimpiade.lv var iesūtīt ne vairāk kā 1 (vienu) konkursa tēmai atbilstošu JPG 
formāta fotoattēlu (attēla izmērs vismaz 1600px*1200px).  
6.2.2. Zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā!” 
Zīmējumu konkursi pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupām (līdz 6.klasei ieskaitot) notiek izglītības iestādēs. Konkursa 
darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas. Veicot izvērtēšanu, 1 (vienu) darbu no katras pašvaldības līdz 2017.gada 6.oktobrim 
iesniedz LOK. 
6.2.3. Eseju konkurss “Mana sporta zāle dabā!” 
Eseju konkurss  7.-12.klasei, apjomā līdz 750 vārdiem notiek izglītības iestādēs. Veicot izvērtēšanu, 1 (vienu) labāko darbu no 
katras pašvaldības līdz 2017.gada 6.oktobrim iesniedz LOK. 

Apstiprināts 
Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 

2017. gada 15. maija sēdes 
Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr. 8 



 
 
 
 

 
 

Piezīme: 
Vingrojumu komplekss, video un tā apraksts tiks ievietoti LOK tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv līdz 2017.gada 1.septembrim. 
Sacensības katrā to norises vietā notiek saskaņā ar koordinatora noteiktu kārtību un vērtēšanas kritērijiem 
 
6. Olimpiskie vēstneši 
Pašvaldības koordinators sadarbībā ar Olimpiešu klubu (Baiba Veisa - e-pasts klubs@olimpiade.lv tālr. +371 20711555) uzaicina 
Olimpisko vēstnesi. 
 
7. Sacensību un radošo konkursu vērtēšana. 
7.1. Sacensību vērtēšanu veic tiesneši, Olimpiskie vēstneši un pašvaldības pārstāvji, atbilstoši apstiprinātai pasākuma 

programmai un dalībnieku grupām. 
7.2. Foto, zīmējumu un eseju konkursa materiālus sākotnēji izvērtē Olimpiskie vēstneši un pašvaldības pārstāvji, kuri izlemj par 

1 (viena) darba, katrā no konkursiem, nosūtīšanu uz LOK. 
7.3. LOK žūrijas komisija noteiks konkursu uzvarētājus 2017.gada 12.oktobrī. 

 
8. Atribūtika un apbalvošana norises vietās. 
8.1. Katrs dalībnieks saņem Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2017.gada Olimpiskās dienas dalībnieka sertifikātu un 

atribūtiku. 
8.2. “Olimpiskās dienas 2017” organizatori pašvaldībās tiks nodrošināti ar 1 (vienu) balvu komplektu. 

 
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. 
 
10. Radošo konkursu apbalvošana. 
10.1. 3 (trīs) fotogrāfijas; 
10.2. 3 (trīs) zīmējumi; 
10.3. 3 (trīs) esejas; 
Uzvarētājus, svinīgās apbalvošanas pasākuma laiku un vietu LOK paziņos 2017.gada 12.oktobrī www.olimpiade.lv sadaļā 
“Olimpiskā diena”, darbi tiks publicēti žurnālā “Sports”.  
 
Oficiālais Olimpiskās dienas tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos #OlimpiskaDiena2017 vai #OlimpiskaDiena 
 
 
 
Olimpiskās dienas koordinatori: 
Juris Titovs 
+371 29481818 
olimpiskadiena@olimpiade.lv 
 
Lilita Mitrofanova 
+371 28622447  
olimpiskadiena@olimpiade.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Pielikums Nr.1 
Iesniegt līdz 2017.gada 20.jūnijam,  

olimpiskadiena@olimpiade.lv  
 
 

Apstiprināts 
2017.gada  ____.__________ 
Pašvaldības pilnvarotā persona  
 
__________________________________________________ 
  Vārds, Uzvārds, paraksts 

 
“Olimpiskā diena 2017”  

P I E T E I K U M S  
 

Pašvaldība:  
 

Koordinators pašvaldībā:  
 

Koordinatora 
kontaktinformācija 

Tālrunis:  
E-pasts:  
Amats:  

 
Norises vieta: Olimpiskais vēstnesis: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
u.t.t.  
  

Plānotais dalībnieku skaits kopā:  
  

Programma: 

 

Koordinators:  

Paraksts:  

Datums:   
 

Koordinators pašvaldības 1 (vienu) pieteikumu aizpilda un nosūta elektroniski uz olimpiskadiena@olimpiade.lv līdz 2017.gada 
20.jūnijam. 
 
UZMANĪBU! Pašvaldības, kuru pieteikumi tiks saņemti LOK pēc norādītā termiņa beigām, netiks nodrošinātas ar “Olimpiskās dienas 2017” 
atribūtiku.  
 


