
      

 Apstiprinu: 

                                                                                                          Jēkabpils sporta centra direktora vietniece 

  A. Jakubovska                                                                                                           

2021. gada  23.aprīlī 
 

“Olimpiskais mēnesis Jēkabpilī 2021”  

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 skolu jauniešus sporta un veselību veicinošās aktivitātēs.  

 

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

Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. 

 

Lai saliedētu klasi vienotam mērķim, šogad Jēkabpils sporta centrs Olimpiskā mēneša 

ietvaros aicina skolu klases pieteikties “Olimpiskais mēnesis Jēkabpilī 2021” 

individuālajām aktivitātēm, kas summējot veidos kopējo kases rezultātu.  

2.  UZDEVUMI Veicināt skolēnus būt fiziski aktīviem. 

3. VIETA UN LAIKS 2021.gada 26. aprīlis - 21. maijs 

4. DALĪBNIEKI 

 

Jēkabpils vispārizglītojošo skolu klases, no katras klases var piedalīties neierobežots skaits 

skolēnu.  

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” individuālajās aktivitātēs. Kopā jāpaveic 

3 kārtas ar uzdevumiem noteiktā laika posmā, kas summējot veidos visas klases kopējo 

rezultātu.  

 

Īpaša reģistrācija klases dalībai Olimpiskajam mēnesim nav nepieciešama. Punktu 

krāšanas noteikumi: 

- 1. kārtā (26.04.-9.05.) katram klases skolēnam ir mērķis veikt pēc iespējas vairāk 

kilometru ejot vai skrienot brīvi izvēlētā maršrutā, izmantojot kādu no 

viedierīcēm kilometru krāšanai (nepieciešams foto pierādījums, kas fiksēts ar 

viedierīces GPS). Lai piedalītos, pēc kilometru sakrāšanas jāaizpilda anketa -  

https://forms.gle/9fVSU1XYRNhUyiQ47  līdz 9.05 plkst. 23.59. 

- 2. kārta (11.05. – 17.05) Jēkabpils Mežaparkā būs pieejama individuālā pastaiga 

ar uzdevumiem, kur par katru pareizu uzdevuma atbildi tiks saņemts konkrēts 

punktu skaits. Katrs skolēns trasi var veikt vienu reizi un punkti par atbildēm tiks 

summēti kopējam klases rezultātam.  

- 3. kārta (līdz 20.05.) jāiesniedz uzfilmēts kopējais klases video, kurā redzams kā 

klase izpilda vingrojuma kompleksu, kas pieejams - 

https://www.youtube.com/watch?v=CiQjIr_wpFQ 

- Ņemot vērā valstī noteiktās COVID-19 epidemioloģiskās drošības prasības un 

ierobežojumus video ir iespēja veidot nofilmējoties katram atsevišķi un 

samontējot visus kopā kā vienu video klipu. Sagatavoto video pievieno anketai -  

https://forms.gle/rofAUZCqQRr4d3nq7  līdz 20.05 plkst. 23.59. 

 

VĒRTĒŠANA  1. Kārta – tiek summēti klases kopējie kilometri – 1.-4. klases skolēniem 1 km ir 2 

punkti un 5.-12. klases skolēniem 1 km ir 1 punkts. 

2. Kārtā – tiek summēti klases kopējie punkti – par katru pareizo atbildi 5 punkti 

3. Kārtā – par katru klases biedru, kas piedalās video – 10 punkti.  

NB! Lai summētu punktus klases kopvērtējumam, atceries visur reģistrēties vienādi 

– vārds, uzvārds, skola un klase! Organizatori patur tiesības nepieņemt rezultātu, ja 

informācija norādīta nepilnīgi!  

7. APBALVOŠANA 

 

Katra klases tiek apbalvota ar LOK sarūpētām balvām. 

6 labākās klases pēc punktiem kopvērtējumā tiks apalvotas ar Jēkabpils sporta centra 

pārsteiguma balvām. 

Klase, kas būs ieguvusi visvairāk punktu, saņems Lielo piemiņas kausu.  

3 labākie zēni un 3 labākās meitenes kopvērtējumā tiek apbalvoti ar Jēkabpils sporta 

centra un LOK sarūpētām balvām. 

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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