
 

 

Video materiāla izstrādes konkursa nolikums 

“Mans vingrinājumu komplekss” 

Konkursa mērķis 

• Stimulēt aktīva dzīvesveida ieviešanu Jelgavas  novada iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 

• Rosināt Jelgavas novada iedzīvotājus vingrot mājas apstākļos (telpās un ārpus telpām).  
 

Konkursa dalībnieki:  

Video materiāla izstrādes konkursam var pieteikties Jelgavas novada iedzīvotāji, strādājošie, 

Jelgavas novadu skolu skolēni, Jelgavas novada sporta centra audzēkņi, Jelgavas novada 

skolu un Sporta centra absolventi. 

Konkursa nosacījumi:  

• Izveidot līdz 5 minūšu garu sižetu “Mans vingrinājumu komplekss”, kurā iekļauti 10- 

15 vingrinājumi.  

• Brīvi izvēlēta video sižeta tehnika, ideja, vingrinājumu izpildījums un inventārs. 

• Iesniedzot darbu tā iesniedzējs apliecina, ka darbs ir iesniedzēja īpašums un tā 

radīšanā ir ievērots LR un ES normatīvais regulējums par personas datu aizsardzību un 

autortiesību ievērošanu. 

• Darbam pievieno aizpildītu anketu, kas ir nolikuma pielikums Nr.1 
 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš:  

Jāiesniedz līdz 01.03.2021. Jelgavas novada Sporta centrā (Aviācijas ielā 8 F, Jelgavā) 

personīgi, whatsapp (G.Sirmā t.+37126516538) vai e-pastā  gerda.sirma@jelgavasnovads.lv, 

ievietojot saiti uz failiem.lv 

Vērtēšana un apbalvošana: 

Konkursa darbus vērtēs konkursa organizatoru izveidota komisija un noteiks 3-6 labākos 

darbus.  Komisijai ir tiesības apbalvojamo skaitu palielināt. Informācija par rezultātiem tiks 

publicēta www.jnsc.lv mājas lapā un aizsūtīta uz pieteikuma anketā norādīto 

kontaktinformāciju. 

Citi noteikumi: 

Iesniedzot konkursam izstrādāto darbu un pieteikuma anketu darba autori apliecina, ka 

piekrīt konkursa nosacījumiem. Ka ir iepazinušies ar  ievēros visus spēkā esošos noteikumus 

atbilstoši spēkā esošās situācijas  prasībām  COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai un 

apņemas tos ievērot. Konkursam iesniegtos darbus konkursa organizētājiem ir tiesības 

iesniegtos darbus nodot publiskai apskatei, publicēt bukletos, izmantot digitālajos materiālos 

un masu saziņas līdzekļos. 

Konkursa kontaktpersona: Gerda Sirmā t.+37126516538  

mailto:gerda.sirma@jelgavasnovads.lv
http://www.jnsc.lv/


 

Pielikums Nr.1 

 

Pieteikuma anketa 

Video sižeta izstrādes konkursam 

“Mans vingrinājumu komplekss” 

 

____________________________________________________________ 

Vārds, uzvārds 

____________________________________________________________ 

Pagasts 

_____________________________________________________________ 

e-pasts, telefona nr. 

 

 

 

 

 

datums 

 

 

Iesniedzot konkursam izstrādāto darbu un pieteikuma anketu darba autori apliecina, ka 

piekrīt konkursa nosacījumiem. Ka ir iepazinušies ar  ievēros visus spēkā esošos noteikumus 

atbilstoši spēkā esošās situācijas  prasībām  COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai un 

apņemas tos ievērot.  

 

 


