
APSTIPRINU 
Jēkabpils Sporta centrs 

Direktora vietniece A.Jakubovska  
2022. gada 27.septembrī  

  

Izaicinājums klasēm “3 km un 333 pakāpieni” 

NOLIKUMS  

1. MĒRĶIS 

 

1.1.  Popularizēt fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem, 

izmantojot novada teritorijas infrastruktūru. 

1.2.  Sniegt iespēju klašu kolektīviem pilnvērtīgi iesaistīties Latvijas Veselības sporta 

nedēļā 2022. 

2. ORGANIZATORI 2.1.  Izaicinājumu klašu kolektīviem organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ.Nr. 

40900008726). 

2.2.  Atbildīgais par izaicinājumu - Dace Valtere (tel.: 29885857). 

2.3.  Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv  

3. LAIKS UN 

VIETA 

3.1.  No 2022.gada 17. līdz 23. oktobrim. 

3.2.  Jēkabpils novada teritorija. 

4. DALĪBNIEKI 4.1.  Jēkabpils novada klašu kolektīvi.  

4.2.  Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. 

4.3.  Dalībnieki, izpildot izaicinājuma aprakstā minētos uzdevumus, aizpilda elektronisko 

atskaites anketu https://forms.gle/ekMTrZvWJjgxRphs9. 

4.4.  Ja, aizpildot anketu, rodas problēmas ar bilžu ielādi, lūgums tās nosūtīt atsevišķi uz 

e-pastu dace.valtere@jekabpilssc.lv. 

5. NOTEIKUMI  

 

 

 

5.1.  Klašu pamatuzdevums - dodoties kopīgā pārgājienā (brīvi izvēlētā maršrutā)- 

katram skolēnam nostaigāt vismaz 3km un izvēlētajā maršrutā sakrāt vismaz 333 

pakāpienus.  

5.2.  “3 km” nosacījums ir izpildīts, ja katrs skolēns un skolotāja, kopīgā klases gājienā, ir 

nostaigājis vismaz 3 km distanci. Maršruts un distance jāfiksē kādā no aplikācijām, 

pievienojot vienu foto atskaites anketā.  

5.3.  “333 pakāpienu” nosacījums ir izpildīts, ja katrs skolēns un skolotāja ir uzkāpuši 

vismaz 333 pakāpienus augšup, izmantojot katras kāpnes vienu reizi. Uz katrām 

kāpnēm jāuzņem atskaites foto un jāpiefiksē pakāpienu skaits. Pakāpienu uzskaitē 

jāizmanto kāpnes, kuras nav piesaistītas ēkām.  

5.4.  Atskaites anketā būs jānorāda:  

5.5. 1) skola, klase, klases audzinātājas vārds un tālrunis, pārgājiena dalībnieku skaits 

(ieskaitot klases audzinātāju), maršruta garums, pakāpienu skaits,  

2) jāpievieno maršruta foto un fotogrāfijas uz kāpnēm, 

3) jāaprēķina kopīgi veiktais maršruta garums kilometros (dalībnieku skaits x 

maršruta garums), kopīgais pakāpienu skaits (dalībnieku skaits x pakāpienu skaits) 

un kopīgais pakāpienu augstums metros (pieņemot, ka 1 pakāpiena augstums ir 20 

cm), 

4) interpretēt aprēķinus – uz kurieni varētu aizbraukt veicot šo attālumu dabā un 

kam varētu pielīdzināt aprēķināto augstumu? 

6. APBALVOŠANA 6.1.  Visi klašu kolektīvi, kuri laika posmā no 2022.gada 17. līdz 23. oktobrim, būs 

izpildījuši izaicinājuma nosacījumus, aizpildījuši un iesnieguši atbilžu anketu 

https://forms.gle/ekMTrZvWJjgxRphs9 ,piedalīsies izlozē.  

6.2. 2022.gada 24.oktobrī tiks noteikta uzvarētājklase, kura būs veikusi vislielāko 

distances garumu un savākusi lielāko pakāpienu skaitu, kā arī starp visām klasēm 

tiks izlozēta vēl viena klase, kura saņems pārsteigumu no Jēkabpils Sporta centra. 

http://www.jekabpilssc.lv/
https://forms.gle/ekMTrZvWJjgxRphs9
https://forms.gle/ekMTrZvWJjgxRphs9


6.3.  Ar uzvarētājiem Jēkabpils Sporta centra darbinieki sazināsies privāti, kā arī 

izaicinājuma rezultāti tiks publicēti Jēkabpils Sporta centra mājaslapā un sociālajos 

tīklos.  

 
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības 
iela  120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālrunis 65236777.  
 
Uzņemtās fotogrāfijas un materiāli var tikt izmantoti Jēkabpils Sporta centra un citos publiskajos materiālos. 
 


