
 

SKRUNDAS NOVADA 

„OLIMPISKĀS DIENAS 2012”  

 NOLIKUMS 

 

 
1. Mērķis un uzdevums. 

 
1.1.Olimpiskā diena /OD/ tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas 

nodibināšanai. OD –vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadu organizē Olimpiskā kustība, lai 

cilvēkos stiprinātu Olimpisko garu.  

1.2.Olimpiskā dienā piedalās Skrundas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi.  

 

2. LOK sacensību programma. 

 

2.1. Pasākuma svinīga atklāšana  

2.2. Kopīga rīta rosme (video un apraksts ievietots LOK mājas lapā ww.olimpiade.lv ). 

2.3. Fotokonkurss(Olimpiskās dienas dalībnieku nostāšanās, izveidojot olimpiskos apļus. 1(vienu) foto JPG 

formātā jāiesūta LOK uz e-pastu: lok@olimpiade.lv līdz 01.10.12.). 
2.4. Olimpiskās dienas stafetes (stafetes katrā Olimpiskās dienas norises vietā rīko attiecīgais organizators, 

nosakot vērtēšanas kritērijus, kā arī dalībnieku skaitu stafetes komandās). 

2.5. Zīmējumu konkurss sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (zīmējumu konkursa moto 

„Latvijas sportisti Londonas 2012 Olimpiskajās spēlēs”; konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas; pasākuma 

organizatori izvērtē skolu iesniegtos darbus un 1(vienu) vislabāko darbu iesniedz LOK). 

2.6. Domrakstu konkurss 5.- 12. klašu skolēniem – tēma: „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti” 
(apjoms līdz 750 vārdiem; pasākuma organizatori izvērtē skolu iesniegtos darbus un 1(vienu) vislabāko darbu 

iesniedz LOK). 
2.7. Uzvarētāju apbalvošana. 

2.8. Svinīga Olimpiskās dienas noslēguma ceremonija. 

 
3.Olimpiskās dienas pasākumu norises laiks un vieta.  

 

3.1. Olimpiskās dienas atbalsta paskumi notiek novada skolās no 18. līdz 25. septembrim. 

 Informatīvu darbu veic novada skolu sporta skolotāji savās nodarbībās, pastāstot par 

Olimpisko Kustību Latvijā un tās attīstības vēsturi. 

 Zīmējumu konkursu 1.-4. klasēm „Latvijas sportisti Londonas 2012. Olimpiskajās spēlēs” 

organizē un izvērtē mazo kašu audzinātāji (Skrundas vidusskola iesniedz 6 labākos darbus, 

katra novada skola - 3 labākos darbus). Darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapām, norādot 

skolu, klasi, vārdu un uzvārdu.  

 Domrakstu konkursu 5.-12. klasēm „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti” organizē un 

izvērtē katras skolas latviešu valodas un literatūras skolotāji (Skrundas vidusskola iesniedz 6 

labākos darbus, katra novada skola - 3 labākos darbus). Darbi tiek rakstīti uz A4 formāta 

lapām, norādot skolu, klasi, vārdu un uzvārdu.  

 Labākos zīmējumus un domrakstus iesniedz novada skolu pārstāvji līdz 27. septembrim 

Skrundas novada Izglītības pārvaldē. 

 

3.2. Olimpiskā diena notiek 28. septembrī Skrundas vidusskolas sporta bāzē (atbalsta pasākumi 

Olimpiskās dienas ietvaros notiek visās novada vispārizglītojošajās skolās, kā arī Skrundas 

Profesionālajā vidusskolā). 

 

 

 



4.Olimpiskās dienas organizācija un vadība.  

 

4.1. Pasākumu atbalsta Skrundas novada pašvaldība. 

4.2. Olimpiskās dienas organizatori:  

V. Svažs (Skrundas novada vispārizglītojošo skolu MA vadītājs), A. Emerberga (Skrundas novada sporta 

organizatore), S Rudzīte (Skrundas novada Interešu izglītības speciāliste), Ligita Kučka (Skrundas 

vidusskolas sporta skolotāja).  
4.3. Olimpiskās dienas stafetes vada un tiesā Skrundas vidusskolas, Nīkrāces pamatskolas, 

Jaunmuižas pamatskolas, Rudbāržu internātpamatskolas – Rehabilitācijas centra un O. Kalpaka 

Rudbāržu pamatskolas sporta skolotāji . 

4.4. Atbildīgā persona V. Svažs, mob.t. 29844457. 

 

 

5. Skrundas novada OLIMPISKĀS DIENAS programma. 
 

 9.15 Novada sporta komandu dalībnieku , labāko novada skolu zīmējumu un domrakstu 

autoru, kā arī Skrundas vidusskolas skolēnu ierašanās Skrundas vidusskolas sporta 

laukumā. 

 

 9:20 Mēģinājumi olimpisko apļu veidošanai un rīta vingrošanai. 

 

 9.45 Stāšanās, goda aplis, svētku, karoga svinīga pacelšana LOK himnas pavadībā. 

 

 10:00 Pieslēgšanās radio SWH tiešraidei, sagatavošanās rīta vingrošanai. 

 

 10:05-10:15 Vienota rīta vingrošana kopā ar radio SWH (vingrošanu vada L. Paulauska un 

S. Rudzīte)  

 

*** (10.05 Rīta vingrošanā aicinātas piedalīties arī pārējās novada skolas, organizējot 

vingrošanu savu skolu pagalmos vai sporta laukumā). 

 

 10: 20 – 10:40 Olimpisko apļu veidošana. 

 

 10:45 Labāko zīmējumu un domrakstu autoru apbalvošana.  

 

 11:00 Stafetes sacensības starp 7 novada skolu komandām (4 novada skolu komandas un 

3 Skrundas vidusskolas komandas). Katrā komandā piedalās 5 meitenes un 5 zēni.  

 

 12:45-12:55 Pasākuma uzvarētāju svinīga apbalvošana. 

 

 13.00 Pasākuma svinīgs noslēgums (Noslēguma runa – V. Svažs, svinīga karoga 

nolaišana). 

 

 

6.Vērtēšana un apbalvošana. 

 
6.1. Apbalvošanu veic Skrundas novada pašvaldības pārstāvji un Skrundas novada Sporta 

pasākumu organizators, atbilstoši apstiprinātai pasākuma programmai un dalībnieku grupām. 

6.2. Zīmējumu un domrakstu konkursu labāko darbu autori tiek apbalvoti ar speciālbalvām, 

kuras sarūpējuši sponsori, Izglītības pārvalde un LOK. 

 

 

 

 


