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LATVIJAS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS
KONKURSA
„Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt”
NOLIKUMS
1. Organizētājs
Konkursu „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt”(turpmāk tekstā Konkurss) organizē Latvijas Olimpiskā akadēmija (LOA). Adrese Brīvības iela
333, Rīga, LV – 1006.
Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Antra Gulbe, Latvijas Olimpiskās
akadēmijas izpilddirektore, tel. 28365959, e-pasts: loa@lspa.lv
2. Konkursa mērķis
Veicināt, popularizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši jaunatnes,
zināšanas, izpratni un interesi par Olimpisko kustību Latvijā un pasaulē, kā arī
izzināt, aprakstīt, izteikt savas domas, viedokli un ieceres.
3. Konkursa tēmas
 Latvijas Olimpiskās komitejas devums sporta
(2017.gada 23. aprīlī LOK svin 95 gadu jubileju).
 Olimpisko vērtību loma personības izaugsmē.
 Tehnoloģiju ietekme uz sporta attīstību 21. gadsimtā.

attīstībai

Latvijā

4. Izsludināšanas kārtība
Konkurss tiek izsludināts 2017. gada 4.janvārī.
Konkursa Nolikums tā izsludināšanas dienā tiek publicēts Latvijas
Olimpiskās akadēmijas mājas lapā www.loa.lv, kā arī izsūtīts visām Latvijas
augstskolām.
5. Konkursa dalībnieki
Ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 35 gadiem, kurš spēj brīvi
komunicēt latviešu un angļu (vai franču) valodā.
6. Darba prasības
Pētījuma rezultātu apkopojuma (latviešu valodā) apjoms 8-10 lpp. (A4
formāts, Times New Roman, 12 pt, rindu starpa – single) vai ekvivalents
informācijas apjoms digitālā formātā, VHS u.tml.
Vienlaicīgi jāiesniedz autobiogrāfija (CV) un sertifikāts, kas apliecina
angļu vai franču valodas prasmi.

7. Konkursa norises termiņi
Darbi jāiesūta LOA, e- pasts: loa@lspa.lv līdz 2017. gada 4. februārim.
Labāko darbu prezentācijas notiks 2017.gada 9. februārī plkst. 16.00,
Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā.
8. Konkursa žūrija
Priekšsēdētājs:
Ivans Klementjevs
Komisija:
Uldis Grāvītis
Biruta Luika
Alīda Zigmunde
Jānis Melbārdis

- LOA prezidents.
- LOA Goda prezidents,
- LOA viceprezidente,
- LOA Senāta locekle,
- LOA Senāta loceklis.

9. Uzvarētāju noteikšana
Dalībnieki tiek vērtēti vīriešu un sieviešu konkurencē atsevišķi.
Konkursā vērtē :
1. Pētījuma saturu un noformējumu pēc šādiem kritērijiem:
- atbilstība konkursa mērķim;
- pētījuma aktualitāte un novitāte;
- oriģinalitāte un radošums;
- pētījuma rezultātu analīze un argumentācija;
- konkursa nolikuma prasību ievērošana.
2. Darba prezentāciju.
Konkursa labākie darbi tiks publicēti Latvijas Olimpiskās akadēmijas
mājas lapā.
10. Uzvarētāju apbalvošana
Pirmās vietas ieguvējam un ieguvējai tiek dota iespēja piedalīties
Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 57. Starptautiskajā jauniešu sesijā no š.g.
17. jūnija - 1.jūlijam Olimpijā, Grieķijā (visi izdevumi tiek apmaksāti).
LOA Senāts ir tiesīgs nepiešķirt galveno balvu.
Visi konkursa dalībnieki saņem LOA balvas – suvenīrus.
11. Konsultācijas un papildus informācija
Antra GULBE, LOA izpilddirektore: tel. 28365959, e-pasts: loa@lspa.lv


















