
 

APSTIPRINĀTS 

LOA Valdes sēdē 

2023. gada 20. februārī 

Protokols Nr. 1.1. 

 

NOLIKUMS 

LATVIJAS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS 

 KONKURSAM 

“Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā!” 
 

1. Konkursa rīkotājs 

Konkursu “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā! ”  turpmāk tekstā - Konkurss) rīko 

Latvijas Olimpiskā akadēmija (LOA).  

Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Antra Gulbe, Latvijas Olimpiskās akadēmijas 

viceprezidente, e-pasts: loa@lspa.lv 
 

2. Konkursa mērķis 

Veicināt, popularizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši,– jauniešu, zināšanas, 

izpratni un interesi par olimpisko kustību Latvijā un pasaulē, par  sasniegumiem 

sportā, kā arī viņu prasmes radošā un inovatīvā veidā prezentēt savas un sabiedrības 

domas par olimpisko devīzi. 
 

3. Konkursa tēma  

Olimpiskās devīzes “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā!” videointervija/videostāsts. 

 

4. Konkursa izsludināšanas kārtība 

Konkursa Nolikums tā izsludināšanas dienā tiek publicēts Latvijas Olimpiskās 

akadēmijas mājaslapā www.loa.lv,  kā arī izsūtīts Latvijas augstskolām.  
 

5. Konkursa dalībnieki 

Ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 30 gadiem, kurš brīvi komunicē 

latviešu un angļu (vai franču) valodā. 
 

6. Prasības konkursa darbam  

Videointervija/videostāsts (latviešu valodā), kurā tiek atspoguļota kādas sabiedrības 

grupas (olimpietis, jaunietis, seniors) izpratne par olimpisko devīzi “Ātrāk, augstāk, 

spēcīgāk – kopā!” 

Videomateriāla  ilgums 3 min. Video formāts – .mp4, .mov. 

Autoram vienlaikus jāiesniedz dalībnieka  dzīves apraksts (CV) un sertifikāts, kas 

apliecina angļu vai franču valodas prasmi. Katrs dalībnieks var iesniegt vienu 

videomateriālu. 
 

7. Konkursa norises termiņi 

Konkurss tiek izsludināts 2023. gada 20. februārī. 

Darbi jāiesūta LOA elektroniski: loa@lspa.lv līdz 2023. gada 17. martam. 

Labāko darbu prezentācijas un uzvarētāju paziņošana notiks 2023. gada 21. martā.  
   
8. Konkursa uzvarētāju noteikšana 

Konkursā vērtē videointervijas/videostāsta: 

- atbilstību konkursa mērķim un nolikumam; 
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- darba satura kvalitāti un unikalitāti (mākslinieciskais izpildījums, tehniskā 

kvalitāte (full HD izšķirtspēja vēlama, bet nav noteicošais faktors); 

- nolikumam atbilstošu saturu, scenāriju un domas izklāstu. 

 Konkursa labākie darbi tiks publicēti Latvijas Olimpiskās akadēmijas mājaslapā. 
 

9. Videomateriāla lietošanas tiesības 

9.1. Piedaloties Konkursā, dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto video autors un autora 

mantiskās tiesības nav atsavinātas trešajām personām. 

9.2. Piedaloties Konkursā, dalībnieks bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt , ka:  

       9.2.1. Konkursam iesniegto video mantiskās autortiesības pāriet konkursa 

organizētāja īpašumā;  

       9.2.2. mantiskajām autortiesībām attiecībā uz video vai tā atsevišķām daļām ir  

izslēdzošs raksturs, un neviena persona, ieskaitot dalībnieku, nav tiesīga tās izlietot  

bez Konkursa rīkotāja iepriekšējas rakstveida piekrišanas;  

       9.2.3. Konkursa rīkotājs video var izmantot saviem publicitātes un e-risinājumu 

popularizēšanas mērķiem. 

9.3. Dalībniekam ir pienākums ievērot citu personu autortiesības un blakustiesības, 

personas datu aizsardzības noteikumus un nepieļaut to prettiesisku aizskārumu.  

9.4. Dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegto video  

redzamajiem cilvēkiem par materiālu publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām 

trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju/video publiskošanu vai 

autortiesību aizskārumu. 
 

10. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 

Trīs labāko darbu autori (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek apbalvoti ar LOA 

balvām. Galvenā balva Konkursa uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) –   

iespēja piedalīties Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 61. jauniešu sesijā no 2023. 

gada 10. jūnija līdz 22. jūnijam Olimpijā, Grieķijā (visi izdevumi tiks apmaksāti).  

Visi konkursa dalībnieki saņems LOA balvas - suvenīrus. 
 

11. Papildu informācija 

Antra GULBE, LOA viceprezidente: tel. 28365959, e-pasts: loa@lspa.lv 
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