
      

 Apstiprinu: 

                                                                                                          Jēkabpils sporta centra direktora vietniece 

  A. Jakubovska                                                                                                           

2021. gada  30.aprīlī 
 

Izaicinājums “Jēkabpils 351 km” 

Krāj kilometrus un iepazīsti jauno Jēkabpils novadu!  

NOLIKUMS 
 

 

Piesakoties dalībnieks apliecina, ka neiebilst savu iesūtīto fotogrāfiju izmantošanai sporta centra publicitātes materiālos. 

Personas dati, kas tiek norādīti pieteikuma anketā tiks izmantoti tikai rezultātu publicēšanai Jēkabpils sporta centra tīmekļa vietnē 

un sociālo tīklu profilos un netiks izpausti citām personām. 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 

1. PASĀKUMA 

APRAKSTS UN 

MĒRĶIS 

Turpinot aizvadītajā gadā aizsākto akciju svinēt Jēkabpils pilsētas dzimšanas 

dienu kustībā, Jēkabpils sporta centrs izsludina jaunu izaicinājumu – “Jēkabpils 

351 km”. Dalībnieki tiek aicināti līdz 15. jūlijam krāt kilometrus skrienot, ejot un 

braucot ar velosipēdu un tādā veidā iepazīt jauno Jēkabpils novadu. Visi, kas 

izaicinājumu pieveiks, saņems medaļas.  
2.  UZDEVUMI Motivēt iedzīvotājus ikdienā pārvietoties ejot, skrienot, braucot ar velosipēdu. 

Vairot veikto kustību daudzumu ikdienā. 

Veicināt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku ģimenē. 

Godināt Jēkabpils pilsētu 351. dzimšanas dienā. 

Mudināt iedzīvotājus iepazīt jauno Jēkabpils novadu un vairot lokālpatriotismu. 
3. VIETA UN LAIKS 351 kilometrs tiek krāts brīvi izvēlētā vietā laika posmā no 2021. gada 1.maija 

līdz 2021.gada 15. jūlijam. 
4. DALĪBNIEKI Izaicinājumā piedalās visi interesenti neatkarīgi no vecuma un dzimuma 
5. ORGANIZATORI Pasākumu organizē Jēkabpils sporta centrs (reģ. nr.: 90000024205). Jautājumu 

gadījumā, lūdzu, sazināties ar vecāko sabiedrisko attiecību speciālisti Lāsmu Iršu 

(tālr.: 22000498, lasma.irsa@jekabpilssc.lv 
6. NOTEIKUMI 1. reģistrējies izaicinājumam līdz 1. jūnijam, aizpildot anketu – 

https://forms.gle/PnNqBiGpkTYSATAK7; 

2. krāj kilometrus skrienot, ejot un braucot ar velosipēdu; 

3. fiksē pieveiktos kilometrus kādā no sporta aplikācijām; 

4. krāj kilometrus individuāli, ar ģimeni vai pārstāvot organizāciju (ģimenes 

un organizācijas saņem vienu kopīgu medaļu); 

5. kilometrus krāj līdz 15. jūlijam.  
VĒRTĒŠANA  Katrs dalībnieks izvēlas savu km uzskaites veidu, piemēram, “Strava”, 

“MapMyRun” vai citu aplikāciju, vai viedierīci. Kad visi km ir sakrāti, dalībnieks 

līdz 2021.gada 15.jūlijam aizpilda atskaites anketu - 

https://forms.gle/n1jLFB2oRrYGyBKw9, pievienojot atskaites failus, kuros 

nepārprotami var secināt par konkrētajā laikā veikto km skaitu. 
7. APBALVOŠANA 

 
Katrs individuālais dalībnieks saņem īpašu izaicinājuma medaļu, savukārt katra 

ģimene, organizācija – vienu kopīgu medaļu. Ja epidemioloģiskā situācija pieļaus, 

tad 7. augustā Jēkabpils Mežaparkā notiks Sporta svētki, kuros varēs saņemt 

medaļas. Ja nevarat ierasties uz svētkiem vai svētki nenotiks, medaļas būs 

iespējams saņemt Jēkabpils sporta hallē. 
8. FINANSĒŠANA Dalībnieku apbalvošanu finansē no Jēkabpils sporta centra līdzekļiem. Dalība 

izaicinājumā ir bez maksas. 
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