Noslēdzies skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā
„Jaunais sporta žurnālists”
2011.gada 1.aprīlī Latvijas Sporta muzejā svinīgā sarīkojumā noslēdzies
skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā „Jaunais
sporta žurnālists”
Jau vairākus gadus daudzās Latvijas skolās ir pazīstami biedrības
„Virtuālā enciklopēdija” iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
organizētie konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures dažādiem posmiem un
tajos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem.
Šogad pirmo reizi jauniešiem tika piedāvāts izmēģināt savus spēkus,
parādīt savas zināšanas, pētniecības un literārās izteiksmes prasmes Latvijas
sporta sasniegumu nu aktīva dzīvesveida popularizēšanai. Konkurss pavēra
iespējas skolēniem un studentiem, kuru mīlestība, aizraušanās un aicinājums ir
sports, šoreiz izpaust sevi nevis fiziskās aktivitātēs, bet apliecināt savu varēšanu
šīs jomas dokumentēšanā. Tā bija interesanta un vērtīga pieredze gan konkursa
organizētājiem, gan iesniegto darbu vērtētājiem, gan pašiem konkursa
dalībniekiem.
Konkursu organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
satura centrs, biedrība “Virtuālā enciklopēdija” un Latvijas Sporta muzejs.
Konkursam 61 darbu iesūtīja 18 skolas un 2 augstskolas – Latvijas
universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Referāti un sportistu dzīvesstāsti tika
iesniegti piecās tematiskajās grupās:
- Mūsu nacionālais lepnums (sporta veidi un sportisti).
- Kāpiens Olimpa kalnā (Latvija un olimpiskā kustība).
- Muskuļu spēks un gribasspēks (sports un personības izaugsme).
- Sportas kā dzīvesveids (sports un veselība manā novadā).
- Sports – privāta vai valstiska lieta? (no sporta skolas līdz veterānu
olimpiskajām spēlēm).
Darbus vērtēja profesionāla žūrijas komisija – Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas Senāta priekšsēdētājs, profesors Uldis Grāvītis (žūrijas
priekšsēdētājs), biedrības „Virtuālā enciklopēdija” valdes priekšsēdētāja Laura
Kalinka, Latvijas universitātes docente Dzintra Grundmane, Latvijas Sporta
muzeja vadošā pētniece Rita Apine, Valsts izglītības satura centra Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, Latvijas
Radio sporta raidījumu producente, sporta žurnāliste Inita Kresa un portāla
basketbols.lv redaktors, sporta žurnālists Guntis Keisels.
Labākie darbi tika publicēti un ir aplūkojami virtuālajā biogrāfiskajā
enciklopēdijā „Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa” (www.gramata21.lv).
Konkursa laureātu – komandu un individuālo darbu autoru saraksts pievienots
1.pielikumā.
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Konkursa noslēguma sarīkojuma 1.daļā bija organizēta konference
„Sportiska tauta – stipra tauta”, kurā klausītāji ar 6 labākajiem darbiem
iepazīstināja to autori. Pasākuma 2.daļā notika konkursa dalībnieku un viņu
pedagogu apbalvošana. Ar konkursa „Jaunais sporta žurnālists” noslēguma
sarīkojuma norisi iespējams iepazīties 2.pielikumā.
Īpašu pārsteigumu pieciem labāko darbu autoriem bija sarūpējusi
noslēguma pasākuma konferences „Sportiska tauta – stipra tauta” Goda
priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte, profesore Inese Vaidere, dāvinot
iespēju klātienē iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu Briselē. Brauciena
sertifikātu saņēma
- Rīgas Stradiņa Universitātes studente Signe Seškena,
- Limbažu 3.vudusskolas 12,klases skolnieks Uģis Deksnis,
- Špoģu vidusskolas 11.klases skolniece Karolīna Gavrilova,
- Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10.klases skolnieks Kārlis Liepiņš,
- Špoģu vidusskolas 8.klases skolniece Anna Sintija Ivanova.
Profesore Inese Vaidere uzrunāja un sveica visus konkursa noslēguma
sarīkojuma
dalībniekus,
atzinīgi
novērtēja
viņu
ieguldījumu
Latvijas sporta sasniegumu nu aktīva dzīvesveida popularizēšanā un iedrošināja
jauniem, radošiem darbiem un sasniegumiem.
Latvijas Radio Sporta raidījumu redakcijas simpātijas balva tika piešķirta
Rīgas Stradiņa Universitātes studentei Signei Seškenai par darbu „Dzīve
uz slēpēm, ar plinti pār plecu un klases žurnālu padusē (biatlonistes, sporta
pedagoģes un pētnieces Agnese Caunes dzīvesstāsts)”.
Konkursa organizētāji, sponsori un atbalstītāji bija sagatavojuši dažādas
izglītojošas, attīstošanas, vērtīgas un interesantas balvas skolu komandām,
individuālajiem dalībniekiem un skolotājiem – komandu vadītājiem un
konsultantiem. Balvas pasniedza Latvijas Sporta muzeja, Latvijas Basketbola
federācijas, Daugavpils, Jelgavas, Limbažu Olimpiskie centri, Sporta nama
„Dārtija” un portāla basketbols.lv pārstāvji. Visi konkursa laureāti saņēma
Valsts izglītības satura centra vai Latvijas Sporta muzeja atzinības rakstus un
pateicības.
Konkursa organizētāji un žūrija pateicas visiem projekta dalībniekiem –
studentiem, skolēniem un viņu pedagogiem par veikto darbu un kokursa
atbalstītājiem par ieguldījumu jauniešu iesaistīšanā Latvijas sporta vēstures
lappušu izpētē.
Evija Pelša
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente

1.pielikums
Skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā
„Jaunais sporta žurnālists”
LAUREĀTI
Labākā komanda vidusskolu grupā
1.pakāpes diploms
Spoģu vidusskola
komandas vadītāja latviešu valodas skolotāja Valentīna Ivanova
2.pakāpes diploms
Iecavas vidusskola
komandas vadītāja latviešu valodas skolotāja Dace Greiža,
konsultante skolotāja Mirdza Celmiņa
3.pakāpes diploms
Limbažu 3.vidusskola – I komanda
komandas vadītāja vēstures skolotāja Daiga Rudzīte
Labākā komanda pamatskolu grupā
3.pakāpes diploms
Balvu Valsts ģimnāzija
komandas vadītāja bibliotekāre Lūcija Jermacāne

Labākie autoru darbi
1.temats
Sports kā dzīvesveids (sports un veselība manā novadā)
LABĀKIE REFERĀTI
2.pakāpes diploms (vidusskolu grupā)
Sventes vidusskolas 12.klases skolniece Jūlija Bogdanoviča
darbs: Sportiska tauta – stipra tauta: sports manas skolas dzīvē
Limbažu 3.vidusskolas 12.klases skolnieki Dāvis Rudzītis, Deivids Intovičs
darbs: Limbaži – sportistu meistarības kalve
3.pakāpes diploms (pamatskolu grupā)
Dobeles novada Lejasstrazdu pamatskolas 9.klases skolnieks Eduards Uļjāns
darbs: Mūsu pagasta lepnums – volejbola komanda
LABĀKIE DZĪVESSTĀSTI
1.pakāpes diploms
Rīgas Stradiņa Universitātes studente Signe Seškena
darbs: Dzīve uz slēpēm, ar plinti pār plecu un klases žurnālu padusē (par biatlonisti Agnesi
Cauni, sporta skolotāju no Madonas)
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1.pakāpes diploms (vidusskolu grupā)
Priekules vidusskolas 12.klases skolēni Agnese Melluma, Mārtiņš Svars
darbs: Inese Svara, sporta skolotāja, trenere, sporta dzīves organizētāja
Iecavas vidusskolas 11.klases skolnieces Andra Priede, Jolanta Allere
darbs: Baiba Gāga, sporta skolas direktore, trenere
1.pakāpes diploms (pamatskolu grupā)
Špoģu vidusskolas 7.klases skolniece Amanda Šaršune
darbs: Marija Šaršune, sporta skolotāja
2.pakāpes diploms (vidusskolu grupā)
Špoģu vidusskolas 10.klases skolniece Ilze Kolosovska
darbs: Sergejs Pavlovs, sporta skolotājs, basketbola treneris
Iecavas vidusskolas 11.klases skolniece Agnese Čikule
darbs: Voldemārs Pārums, basketbolists, sporta skolotājs
2.pakāpes diploms (pamatskolu grupā)
Špoģu vidusskolas 8.klases skolniece Anna Sintija Ivanova
darbs: Voldemārs Pinka, vieglatlēts, aktīvs sporta veterāns
Iecavas vidusskolas 9.klases skolniece Anastasija Konstantinova
darbs: Dainis Upelnieks, vairākkārtējs Latvijas čempions stenda šaušanā, Latvijas izlases
dalībnieks
3.pakāpes diploms (pamatskolu grupā)
Lejasstrazdu pamatskolas 9.klases skolnieks Agnis Ritenieks
darbs: Basketbolists Jānis Liepiņš
Ādažu vidusskolas 8.klases skolnieks Mārtiņš Pavasars
darbs: Sambiste Evija Puķīte

2.temats.
Latvija un olimpiskā kustība
LABĀKIE DZĪVESSTĀSTI
Latvijas sporta muzeja Atzinības raksti
Limbažu 3.vidusskolas 12.klases skolnieks Uģis Deksnis
darbs: Juris Grīnbergs, Olimpisko spēļu dalībnieks, airēšanas treneris
Špoģu vidusskolas 11.klases skolniece Karolīna Gavrilova
darbs: Oļegs Maļuhins, Olimpisko spēļu dalībnieks (biatlonists, distanču slēpotājs)
Špoģu vidusskolas 8.klases skolniece Anna Sintija Ivanova
darbs: Maksims Bogdanovs, „Latvijas Gada balvas sportā 2010” laureāts
3.temats
Muskuļu spēks un gribas spēks (sports un personības izaugsme)
LABĀKIE DZĪVESSTĀSTI
1.pakāpes diploms
Špoģu vidusskolas 12.klases skolniece Jacinta Kozlovska
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darbs: Laura Orlovska, vieglatlētika, daudzcīņa, sporta dejas
2.pakāpes diploms
Vaiņodes vidusskolas 11.klases skolniece Katrīna Dolbina
darbs: Grēberi, Andris un Ritvars (svarcelšana - poverliftings)
3.pakāpes diploms (vidusskolu grupā)
Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece Māra Kairiša
darbs: Kairiši – Juris, Imants, Aigars (dzimtas sporta tradīcijas)
3.pakāpes diploms (pamatskolu grupā)
Indras vidusskolas 9.klases skolniece Santa Motivāne
darbs: Jānis Zabarovskis – svarbumbas grūšanas rekordists
4.temats
Mūsu nacionālais lepnums (sporta veidi un sportisti)
REFERĀTI ( 1. un 2. vieta netiek piešķirta)
3.pakāpes diploms
Rīgas Kultūru vidusskolas 10.klases skolniece Ulla Ozollapa
darbs: Latvijas nacionālais lepnums BMX riteņbraukšana (Māris Štrombergs)
Rīgas Kultūru vidusskolas 10.klases skolniece Elīza Kirmuška
darbs: Mūsu nacionālais lepnums – hokejs
Ādažu vidusskolas 8.klases skolnieces Kristiāna Bukovska, Elīza Oša
darbs: Supermoto vēsture un Latvijas sportists ādažnieks Miks Peleckis
5.temats
No vaļasprieka līdz profesionālajam sportam
DZĪVESSTĀSTI
1.pakāpes diploms
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10.klases skolnieks Kārlis Liepiņš
darbs: Voldemārs Liepiņš - motosporta aizsācējs Jelgavā
2.pakāpes diploms
Limbažu 3.vidusskolaas 12.klases skolniece Santa Šemeta
darbs: Mārtiņš Klīve, 2009.gada Latvijas čempiona tituls āra frisbijā
3.pakāpes diploms
Limbažu 3.vidusskolas 12.klases skolniece Mairita Buža
darbs: Atskats uz sporta gaitām. Vieglatlēts Jānis Vītols

Pateicības
Skolu komandu vadītājiem un skolotājiem – darbu konsultantiem
par ieguldīto darbu konkursa darbu sagatavošanā un konferences norisē:
1. Ādažu vidusskolas skolotājai Sarmītei Savickai
2. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotājai Litai Vēverei
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3. Dobeles novada Lejasstrazdu pamatskolas skolotājai Marikai Artemjevai
4. Priekules un Vaiņodes vidusskolu skolotājai Ivetai Mamei
5. Rīgas Kultūru vidusskolas skolotājai Dainai Blūmai
6. Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Edgaram Ceskem.
Daugavpils novada skolu skolotājām
1. Indras vidusskolas skolotājai Vijai Sjadro,
2. Medumu vidusskolas skolotājai Janai Hadakovai,
3. Sventes vidusskolas skolotājai Allai Petrovskai,
4. Salienas vidusskolas skolotājai Kristinai Glagoļevai.
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2.pielikums
KONKURSA „JAUNAIS SPORTA ŽURNĀLISTS”
NOSLĒGUMA SARĪKOJUMS
2011.gada 1.aprīlī plkst. 11.00
Latvijas Sporta muzejā
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.30

I. Konference „Sportiska tauta – stipra tauta”
11.00. Ievads
 Iepazīšanās ar Sporta muzeja ekspozīcijām (muzeja vadošā pētniece Rita Apine).
12.00. Konferences „Sportiska tauta – stipra tauta” atklāšana
Konferences vadītāja IZM Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta
 Eiropas Parlamenta deputātes, konferences Goda priekšsēdētājas
prof. Ineses Vaideres uzruna
12.15 – 13.30 REFERĀTI:
12.15. Dāvis Rudzītis, Deivids Intovičs, Limbažu 3.vidusskola, 12.c klase
Limbažu novads – Latvijas jauno sportistu kadru kalve.
12.30. Jūlija Bogdanoviča, Sventes vidusskola, 12. klase
Daugavpils novada Sventes vidusskola – pagasta sportisko
aktivitāšu centrs.
12.40. Rīgas Stradiņa universitātes studente Signe Seškena
Dzīve uz slēpēm, ar plinti pār plecu un klases žurnālu padusē (biatlonistes,
sporta pedagoģes un pētnieces Agneses Caunes dzīvesstāsts).
12.55. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10.v klases skolnieks Kārlis Liepiņš
Vienas dzimtas devums motosporta attīstībā Jelgavā.
13.10. Karolīna Gavrilova un Viktorija Avdejeva, Daugavpils novada Špoģu vidusskola
Olimpieši Oļegs Maļuhins un Staņislavs Olijars – spilgtas personības
dzīvē un sportā.
13.20. Ādažu vidusskolas 8.a klases skolnieces Kristiāna Bukovska, Elīza Oša‐Večena
Ādažnieks Miks Peleckis – Latvijas supermoto zvaigzne.

II.daļa. Konkursa dalībnieku un konferences referentu apbalvošana
Žūrijas lēmuma paziņošana – žūrijas vadītājs profesors Dr.paed. Uldis Grāvītis, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Senāta priekšsēdētājs
Internetā publicēto sportistu dzīvesstāstu atvēršana (prezentācija ‐ L. Kalinka)
Žūrijas locekļa, sporta žurnālista Gunta Keisela uzruna
DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
 EP deputātes prof. Ineses Vaideres balvas 5 darbu autoriem
 Latvijas Radio 1 balva
 Latvijas Sporta muzeja balvas
 Latvijas Basketbola federācijas balvas
 Olimpisko centru balvas
 IZM VISC atzinības raksti un pateicības autoriem, skolu komandām un to vadītājiem
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