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KONKURSA	“SKOLAS	VIDEO	PIETEIKUMS	LATVIJAS	SKOLU	ZIEMAS	
OLIMPISKAJAM	FESTIVĀLAM”	2017.	GADA	NOLIKUMS	

	
	
1.	KONKURSA	ORGANIZĒTĀJS:		
1.1.	Biedrība	 „Latvijas	 Sporta	 federāciju	padome”,	 juridiskā	 adrese:	Grostonas	 iela	6B,	
Rīga,	LV-1013,	Latvija,	uzņēmuma	reģistrācijas	numurs:	40008022932.		
	
2.	KONKURSA	NORISES	LAIKS:		
2.1.	Konkurss	norisinās	no	2017.	gada	16.	janvāra	līdz	2017.	gada	4.	februārim.	
2.2.	Konkursa	norise	ir	sadalīta	atsevišķos	norises	posmos:		
	 2.2.1.	 No	 2017.	 gada	 16.	 janvāra	 līdz	 2017.	 gada	 31.	 janvārim	 norisinās	
pretendentu	pieteikšanās.		
	 2.2.2.	 No	 2017.	 gada	 31.	 janvāra	 līdz	 2017.	 gada	 4.	 februārim	 norisinās	
pieteikumu	izvērtēšana	un	uzvarētāja	noteikšana.		
	 2.2.3.	2017.	gada	4.	februārī	norisināsies	uzvarētāja	apbalvošana.		
	
3.	KONKURSA	MĒRĶIS:		
3.1.	Noteikt	Latvijas	kreatīvāko	skolu,	kas	popularizē	aktīvu	dzīves	veidu	jauniešu	vidū,	
piešķirot	 tai	 balvā	 GoPro	 kameru	 turpmākai	 sporta	 aktivitāšu	 pilnveidošanai	 un	
attīstīšanai;	
3.2.	 Iepazīstināt	 sabiedrību	 ar	 21.	 Latvijas	 Skolu	 ziemas	 olimpiskā	 festivāla	
dalībniekiem.	
	
4.	BALVU	FONDS	
4.1.	Balvu	fonds	uzvarētājam:	
	 4.1.1.	1	(viena)	balva	–	GoPro	kamera.	
	
5.	PIETEIKŠANĀS	KĀRTĪBA		
5.1.	 Konkursā	 var	 piedalīties	 ikviena	 Latvijas	 skola,	 kura	 tiks	 pārstāvēta	 2017.	 gada	
Latvijas	Skolu	ziemas	olimpiskajā	festivālā;	
5.2.	 Lai	 piedalītos	 konkursā,	 konkursa	 dalībnieks	 no	 2017.	 gada	 16.	 līdz	 31.	 janvārim	
veic	sekojošas	darbības:		
	 5.2.1.	 Izmantojot	 Google	 Drive,	 Dropbox,	 vai	 failiem.lv	 platformas,	 nosūta	
liga.vanaga@lsfp.lv	 1	 (vienu)	 video	 formāta	 skolas	 pieteikumu	 Latvijas	 Skolu	 ziemas	
olimpiskajam	festivālam	(ne	gārāku	kā	2	minūtes);		
	 5.2.2.	Video	jābūt	skaidri	redzamam	pamatojumam:		
	 	 5.2.2.1.	 Kā	 konkursa	 dalībnieks(-i)	 gatavojas	 Latvijas	 Skolu	 ziemas	
olimpiskajam	festivālam;		
	 	 5.2.2.2.	Kā	skola	motivē	jauniešus	pievērsties	aktīvam	sporta	veidam;		
	 	 5.2.2.3.	Kā	konkursa	dalībnieks	balvas	saņemšanas	gadījumā	to	izmantos,	
lai	pilnveidotu	sporta	aktivitātes	skolā;	
	 5.2.3.	Aizpilda	pieteikuma	anketu,	kas	atrodama	šī	nolikuma	pielikumā	nr.	1.	
	 5.2.4.	Anketa	nosūtāma	elektroniski,	kopā	ar	video.	
5.3.	Dalība	konkursā	ir	bezmaksas.		



	
6.	KONKURSA	ŽŪRIJA	UN	DARBU	VĒRTĒŠANA:	
6.1.	Iesniegtos	darbus	izvērtēs	konkursa	organizatoru	izveidota	žūrija	5	cilvēku	sastāvā;	
6.2.	Konkursa	žūrijas	komisijas	sastāvā	būs	Latvijas	Sporta	federāciju	padomes,	Latvijas	
Olimpiskās	komitejas,	festivāla	vēstnesis	un	pieaicināts	eksperts;	
6.3.	Visi	konkursam	iesniegtie	video	paliek	rīkotāju	īpašumā	un,	atsaucoties	uz	autoru,	
var	tikt	izmantoti	publicitātes	pasākumos;	
6.4.	Konkursam	uzvarētājus	noteiks	žūrija.		
	
7.	KONKURSAM	IESNIEGTO	VIDEO	VĒRTĒŠANAS	KRITĒRIJI		
7.1	Konkursam	iesniegtie	video	tiks	izvērtēti	atbilstoši	kritērijiem:	
	 7.1.1.	 Atbilstība	 konkursa	 formālajiem	 kritērijiem	 (iesūtīšanas	 kārtība	 un	
termiņš,	video	atbilstība	konkursa	mērķim);	
	 7.1.2.	Vēstījums	ietver	atbildes	uz	5.2.2.	punkta	jautājumiem;	
	 7.1.3.	Radošais	un	vizuālais	risinājums;	
	 7.1.4.	Tehniskā	kvalitāte	(montāža,	skaņa,	gaisma).	
	
8.	BALVU	IEGUVĒJU	PAZIŅOŠANA	
8.1.	 Finālā	 tiks	 apbalvota	 1	 (viena)	 skola,	 kas	 saņems	 punktā	 4.1.1.	 norādīto	 balvu.	
Informācija	par	uzvarētāju	tiks	publicēta	mājas	lapā	www.lsfp.lv		5	(piecu)	darba	dienu	
laikā	pēc	uzvarētāja	paziņošanas.	
	
9.	BALVU	SAŅEMŠANA	
9.1.	 Balva	 uzvarētājam	 tiks	 pasniegta	 2017.	 gada	 4.	 februārī	 Latvijas	 Skolu	 ziemas	
olimpiskā	festivāla	noslēguma	ceremonijas	laikā	vai	nogādāta	uzvarētājam	personīgi;	
9.2.	Dalībnieks	par	savu	uzvaru	papildus	tiks	informēts	personiski	pa	e-pastu	un	tālruni,	
ja	tāda	informācija	tiks	norādīta	pieteikumā;	
9.3.	 Lai	 saņemtu	 balvu	 2017.	 gada	 4.	 februārī,	 konkursa	 dalībnieka	 pārstāvjiem	
jāpiedalās	Latvijas	Skolu	ziemas	olimpiskā	festivāla	noslēguma	ceremonijā;	
9.4.	 Ja	 konkursa	 uzvarētājs	 nepiedalās	 Latvijas	 Skolu	 ziemas	 olimpiskā	 festivāla	
noslēguma	 ceremonijā,	 tad	 viņam	 jāsazinās	 ar	 konkursa	 organizētājiem,	 zvanot	 pa	
tālruni	+371	68622305	darba	dienās	darba	 laikā	no	plkst.	09:00	 līdz	plkst.	17:00	vai	
sūtot	epastu	uz	liga.vanaga@lsfp.lv,	lai	vienotos	par	balvas	saņemšanas	vietu	un	laiku;	
9.5.	Balva	netiks	izmaksāta	skaidrā	naudā,	mainītas	pret	citu	balvu	vai	sūtītas	pa	pastu;	
9.6.	 LSFP	 neapmaksā	 izdevumus,	 kas	 ir	 saistīti	 ar	 piedalīšanos	 konkursā	 un	 balvas	
saņemšanu	(transporta	izdevumi	un	citi	šāda	veida	izdevumi).		
	
10.	PAPILDUS	NOSACĪJUMI	
10.1.	 Pretendents,	 iesniedzot	 pieteikumu,	 piekrīt,	 ka	 konkursa	 video	 var	 tikt	 ievietots	
publiskā	vietnē	un	ir	pieejams	apskatei	jebkuram	interneta	lietotājam.	
10.2.	 Piedaloties	 konkursā,	 pretendents	 apliecina,	 ka	 ir	 iepazinies	 un	 piekritis	 visiem	
konkursa	noteikumiem	un	atzīst	 šos	noteikumus	par	 saistošiem,	kas	 ir	uzskatāmi	par	
galīgiem	 attiecībā	 uz	 visiem	 ar	 konkursa	 norisi	 saistītiem	 jautājumiem,	 kā	 arī,	
pretendents	apliecina,	ka	visi	dalībnieka	iesniegtie	dati	ir	patiesi.		
	
11.	NOBEIGUMA	NOTEIKUMI	
11.1.	 Organizatora	 un	 dalībnieka	 tiesības	 un	 pienākumi	 aprakstīti	 tikai	 šajos	
noteikumos,	kā	arī	spēkā	esošajos	normatīvajos	aktos;	



11.2.	 Visai	 informācijai	 par	 konkursu,	 kas	 atrodama	 komunikācijas	 materiālos,	 ir	
informatīvs	raksturs;	
11.3.	 Dalībnieka	 piedalīšanās	 konkursā	 nozīmē,	 ka	 dalībnieks	 piekrīt	 normām,	 kas	
paredzētas	šajos	noteikumos;	
11.4.	Konkursa	norises	kārtību	organizators	ir	noteicis	šajos	noteikumos;	
11.5.	 Visi	 konkursa	 organizatora	 lēmumi	 konkursa	 norises	 laikā	 ir	 galīgi	 un	 visiem	
dalībniekiem	saistoši;	
11.6.	Žūrijas	lēmumi	attiecībā	uz	uzvarētāju	izvēli	ir	neapstrīdami	un	galīgi;	
11.7.	Konkursa	noteikumi	atrodami	arī		LSFP	mājas	lapā;	
11.8.	 Konkursa	 norises	 laikā	 radušies	 strīdi	 tiek	 risināti	 Latvijas	 Republikas	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.	
	
12.	PAPILDUS	INFORMĀCIJA	
	
Vairāk	informācijas	par	konkursa	norisi:		

• rakstot	uz	e-pastu	liga.vanaga@lsfp.lv	
• zvanot	uz	tālruni	+371	68622305	

	


