
 



Jelgavas novada sporta centrs aicina piedalīties brīvā laika aktivitātē  «Iepazīsti 

Jelgavas novadu» !  

• Aktivitāte notiek laikā no 2020.gada 1.decembra līdz 31.decembrim. Brīvi izvēlētā laikā un secībā 

aicinām apceļot Jelgavas novadu un iepazīt skaistas un interesantas vietas, ko vērts apmeklēt! Jūsu 

uzdevums – atrast Jelgavas novadā norādītās vietas, vadoties pēc vietas foto fragmenta.  

• Katrā no objektiem jānofotogrāfējas, tā lai redzami visi komandas dalībnieki. Komandā drīkst būt 

viena ģimene vai arī komanda, kurā ir ne vairāk divu mājsaimniecību 4 dalībnieki.  

• Apmeklē visus aktivitātē iekļautos objektus! Brauciet ar busiņu, veco labo Javiņu, vai jebkuru citu 

motorizētu transportu! Maršruts caurvīs Jelgavas novadu, lai netradicionālā  veidā popularizētu 

novada tūrisma un sporta objektus pagastos! Sekmīgai  aktivitātes norisei Jūsu komandai būs 

nepieciešams uzlādēts viedtālrunis/planšetdators vai fotoaparāts. 

• Tiem, kuri vēlas pretendēt uz aktivitātes balvām, jāizpilda un ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

31.decembrim  jāiesūta/ jāiesniedz anketa un ne mazāk kā 30 objektu fotogrāfijas ar dalībniekiem, 

kuri piedalās aktivitātē.  

• Aktivitātē var piedalīties Jelgavas novada iedzīvotāji, strādājošie, Jelgavas novadu skolu skolnieki, 

Jelgavas novada sporta centra audzēkņi, Jelgavas novada skolu un Sporta centra absolventi. 

• Aktivitāšu laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai 

slodzei, kā arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus atbilstoši ārkārtas situācijas  prasībām  COVID 

19 vīrusa izplatības ierobežošanai. 

       Kontaktinformācija:  Gerda Sirmā (+371 26516538) vai gerda.sirma@jelgavasnovads.lv 

mailto:gerda.sirma@jelgavasnovads.lv


Apmeklē visus aktivitātē iekļautos objektus!  Atsūti aizpildītu anketu un visas 

fotogrāfijas uz e-pastu vai whatsapp sava pagasta sporta darba organizatoram! 

Glūdas pagasts-Agnese Rimša agnese.rimsa@jelgavasnovads.lv t.28643171  

Jaunsvirlaukas pagasts- Aleksandrs Petrovs t.20225090 aleks2411@inbox.lv  

Elejas pagasts- Līga Plāte t.28731429 plate.liga@gmail.com  

Līvbērzes pagasts- Sakina Beitāne t.28698225 sakina.beitane@jelgavasnovads.lv  

Sesavas pagats- Inga Knope t.29669395 inga.striska@jelgavasnovads.lv  

Svētes pagasts- Inga Miķelsone Leimane t.27449286 

inga.mikelsone@jelgavasnovads.lv  

Kalnciema pagasts- Anna Markule t.27074663, Tengizs Papaskiri t.29104498 

markule.ak@gmail.com  

Platones pagasts- Ralfs Čākurs t.27160240, Imants Roziņš t.28894791 

ralfs.cakurs@jelgavasnovads.lv  

Valgundes pagasts- Sarmīte Belte t.26003378 belte6@inbox.lv 

Vircavas pagasts- Sigita Roziņa t.26827881 sigita_rozina@inbox.lv  

Zaļenieku pagasts- Jānis Bergmanis t.25472227 janis.bergmanis@jelgavasnovads.lv  

Vilces un Lielplatones pagasts- Vladimirs Saņuks t.26216869 

vladimirs.sanuks@jelgavasnovads.lv  
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INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKIEM:  

Vārds, uzvārds, pagasts dzimšanas gads 

1.  

2.  

3.  

4.  

Piekrītu, ka norādītie personas dati tiks izmantoti iesniedzēja identificēšanai un 

komunikācijas nodrošināšanai ar aktivitāti saistītos jautājumos.  

Personas dati tiek uzglabāti līdz mērķa sasniegšanai.  
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