
 

APSTIPRINU 

Jēkabpils sporta centra 

direktors Juris Bobrovs 

2020.gada 11. jūnijā 
 
 

“Izaicinājums - 350km Jēkabpils” 
NOLIKUMS 

Moto - “Svini kustībā Jēkabpils 350!” 

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI: 

1. Motivēt iedzīvotājus ikdienā pārvietoties ejot, skrienot, braucot ar velosipēdu. 

2. Vairot veikto kustību daudzumu ikdienā. 

3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku ģimenē. 

4. Godināt Jēkabpils pilsētu 350 gadu jubilejā un vairot iedzīvotāju lokālpatriotismu. 

LAIKS UN VIETA: 

350 kilometri tiek krāti brīvi izvēlētā vietā un laikā. 

1.kārta no 2020. gada 11.jūnija līdz 2020.gada 27.augustam. 

2.kārta no 2020.gada 7.septembra līdz periodam, kad tiek saņemtas pirmās 270 atskaites. 

 

VADĪBA: 

Izaicinājumu organizē Jēkabpils Sporta centrs, Reģ.nr.: 90000024205. 

Atbildīgās - sporta speciāliste Dace Valtere (mob.t.: 29885857), sporta organizatore Baiba Grasa 

(mob.t.: 26321112) un vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Irša (mob.t.: 22000498). 

DALĪBNIEKI: 
Izaicinājumā piedalās visi interesenti (neatkarīgi no vecuma un dzimuma), kuri individuāli, ģimenē 

vai organizācijā, pieņem izaicinājumu Jēkabpils 350. jubilejas gadā, skrienot, ejot vai braucot ar 

velosipēdu, sakrāt 350 km. Individuālie dalībnieki kilometrus krāj individuāli, savukārt, ģimenes un 

organizācijas to dara kopīgiem spēkiem. 

Par veselības stāvokļa atbilstību fiziskajām aktivitātēm, atbildību nes pats dalībnieks. 

Piesakoties dalībai, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu izmantošanai izaicinājuma 

protokolos. 

 

PIETEIKUMI: 
Dalībnieki sākot no 2020. gada 11. jūnija līdz 11.jūlijam piesaka savu individuālo, ģimenes vai 

organizācijas dalību izaicinājumam, aizpildot dalībnieka anketu - 

https://forms.gle/Loyvo3bxTj1ytnVs6. 

No 2020. gada 1.septembra bez iepriekšējas pieteikšanās. 

 

VĒRTĒŠANA: 
Katrs izvēlās savu km uzskaites veidu, piemēram, “Endomondo” vai citu aplikāciju. 

1.kārtā līdz 2020.gada 27.augustam aizpilda atskaites anketu - 

https://forms.gle/ERqe1HJHubbz9hTD8, pievienojot atskaites failus, kuros nepārprotami var 

secināt par konkrētajā laikā veikto km skaitu.  

  2.kārtā aizpilda atskaites anketu - https://forms.gle/vUXVUE5wDDUrdJNQA, 

 pievienojot atskaites failus 

 

 

 

 

https://forms.gle/Loyvo3bxTj1ytnVs6
https://forms.gle/ERqe1HJHubbz9hTD8
https://forms.gle/vUXVUE5wDDUrdJNQA


 

 

APBALVOŠANA: 
Katrs individuālais dalībnieks saņem īpašo Jēkabpils jubilejas medaļu, savukārt katra ģimene, 

organizācija - kopīgu medaļu. 

 

  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI: 
Izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanu sedz Jēkabpils Sporta centrs. 

Dalība ir bez maksas! 
 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas 

Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta 

adrese pasts@jekabpils.lv



 


