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“Olimpiskā pastaiga Jēkabpils Mežaparkā”  

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 

Ik gadus Latvijas Olimpiskā komiteja (turpmāk LOK) rīko Olimpisko mēnesi ar mērķi 

iesaistīt Latvijas iedzīvotājus sporta un veselību veicinošās aktivitātēs.  

“Olimpiskais mēnesis 2021” tiek rīkots godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un 

Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. 

2.  UZDEVUMI Veicināt pilsētas iedzīvotājus būt fiziski aktīviem. 

3. VIETA UN LAIKS 2021.gada 11. - 17. maijs, Mežaparka teritorija 

4. DALĪBNIEKI 

 

Piedalās jebkurš.  

5. VADĪBA Jēkabpils sporta centrs (reģ. nr.: 90000024205) sadarbībā ar LOK. 

Jautājumu gadījumā zvanīt sporta organizatorei Dacei Zariņai (tālr.: 29252028). 

6. NOTEIKUMI Piedalies “Olimpiskais mēnesis Jēkabpilī 2021” individuālajā aktivitātē. Mežaparka 

teritorijā no 11.- līdz 17. maijam ikvienam ir iespēja izstaigāt individuālo pastaigu ar 

uzdevumiem. Pastaigas sākuma punkts ir pie meža namiņa.  

 

Lai tajā piedalītos, izmantojot QR kodu lasītāju, būs jāseko norādēm un jāatbildi uz 12 

jautājumiem. Lai sagatavotos spēlei: 

 sagatavo lapiņu un pildspalvu vai pierakstus telefonā; 

 ieslēdz telefonā internetu un GPS (atrašanās vietas noteicēju); 

 lejupielādē QR kodu lasītāja aplikāciju; 

 piefiksē pareizās atbildes, pierakstot katra jautājuma ciparu un pareizās atbildes 

burtu; 

 pabeidzot pastaigu, ievadi atbildes anketā, kas atvērsies noskenējot pēdējo QR 

kodu! 

 

Piedalīties var individuāli vai komandā. Skolēni, kas piedalās klašu sacensībās, atbildot 

uzjautājumiem, krāj punktus savām klasēm. 

VĒRTĒŠANA  Noslēdzot spēli būs iespēja piedalīties izlozē!  

7. APBALVOŠANA 

 

10 izlozes uzvarētāji saņems Olimpiskā mēneša suvenīrus no Jēkabpils sporta centra.  

Rezultātu paziņošana 26.05. Informācija par rezultātiem tiks publicēta sporta centra 

mājaslapā un sociālajos tīklos.  

8. FINANSĒŠANA Dalībnieku apbalvošanu finansē no Jēkabpils sporta centra līdzekļiem. 
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