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PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA SKOLAS  IZGLĪTOJAMO VIDEO KONKURSA 

„ES TRENĒJOS ATTĀLINĀTI” 

NOLIKUMS 

Preiļu novada BJSS izsludina Preiļu novada BJSS izglītojamiem video konkursu ar mērķi: 

• Popularizēt sportošanas prieku un nozīmi ikdienā 

• Sekmēt bērnu un jauniešu radoši māksliniecisko izpēti, sasaistot to ar sportu 

 

1.     Konkursa darbu tēma: “ES TRENĒJOS ATTĀLINĀTI” 

2.     Dalībnieki var izvēlēties kādu no piedāvātajām darba apakštēmām: 

➢ Kā pandēmijas laikā es sportoju 

➢ Vērtības, ko iemācos sportā attālināti 

3.     Informācija par konkursa rīkotāju 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola 

Preiļi, Aglonas ielā 24 

e-pasts: preilubjss@preili.lv 

mājas lapa:  pbjss.edu.lv 

4.     Konkursa dalībnieki 

4.1.  Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāsagatavo video, atbilstoši šā nolikuma prasībām, un šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā jāiesniedz rīkotājiem. 

4.2.  Konkursa dalībnieki ir Preiļu novada BJSS audzēkņi, kas iedalīti četrās vecuma grupās: 

➢ SSG –MT-3 grupas audzēkņi 

➢ MT-4 –MT-7 grupas audzēkņi 

➢ SMP-1-ASM grupas audzēkņi 

5.     Konkursa norises laiks 

Konkurss norisinās no 2021.gada 2.novembra līdz 2021.gada 20.novembrim (darbu iesūtīšanas termiņš). 

6.     Prasības un noteikumi, kuri jāievēro konkursa dalībniekiem. 

6.1.  Dalībnieks konkursam drīkst iesniegt tikai vienu darbu. 

6.2.  Video ir jābūt atbilstošam šā nolikuma tēmai. 

6.3. Video ir jābūt  ne garākam par 40 sekundēm garam. 

7.     Konkursa darbu iesniegšanas kārtība 

7.1.  Konkursa darbi ir jāiesniedz digitālā veidā, nosūtot darbu uz e-pasta adresi : preilubjss@gmail.com 

7.2.  Darbs iesniedzams, nosūtot e-pastu un ievērojot šādus nosacījumus: 

mailto:preilubjss@preili.lv


➢ E-pasta tematā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, sporta veidu, mācību treniņu grupu 

➢ Darba attēls jāpievieno e-pastam pielikuma formātā; 

➢ E-pastā jānorāda: 

1. dalībnieka vārds un uzvārds; 

2. Mācību treniņu grupu ,sporta veidu 

3.Vispārizglītojoša skola 

4. Kontaktpersonas tālr. nr. (paša dalībnieka vai trenera vai kāda no vecākiem), lai gadījumā, ja darbs tiek 

atzīts par uzvarētāju, rīkotāji var sazināties ar tā autoru. 

➢ Jāsūta e-pasts uz adresi preilubjss@gmail.com 

7.3.  Dalībniekiem trīs darba dienu laikā tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts par informācijas un zīmējuma 

saņemšanu. 

        7.4.  Konkursa darbs ir uzskatāms par saņemtu, ja dalībnieks ir saņēmis apstiprinājuma e-pastu uz e-pasta adresi, 

no kuras ir sūtīts darbs. 

8.Video vērtēšana 

8.1.  Saņemtos darbus vērtēs Preiļu novada BJSS komisija, kuras sastāvā būs vismaz trīs cilvēki. 

8.2.  Darbus vērtēs, ievērojot noteiktās dalībnieku  grupas 

8.3.  Tiks ņemta vērā konkursam iesniegto darbu atbilstība šā nolikuma prasībām. 

9.     Godalgas un rezultātu paziņošana 

9.1.  Katrā grupā tiks izvēlēti 6 (seši) žūrijas izvēlētie labākie video. 

9.2.  Apbalvoti tiks trīs labākie darbi katrā vecuma grupā, bet pārējie 3 saņems atzinības rakstus. 

9.3.  Žūrijai ir tiesības piešķirt papildus apbalvojumus vai atzinības. 

9.4.  Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.pbjss.edu.lv un Preiļu novada BJSS kontā sociālajā 

tīklā www.Facebook ,YouTube vienas nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

       9.5.  Organizatori atsevišķi sazināsies ar tiem konkursa dalībniekiem, kuru darbi tiks atzīti par labākajiem 

atbilstoši šā nolikuma prasībām. 

 

9.6. PAPILDINĀJUMS: Apbalvošana tiks organizēta attālināti, nosūtot dalībniekiem apbalvojumus (kādā veida tiks 

paziņots). Gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus, var rīkot apbalvošanu klātienē, par to iepriekš paziņojot 

konkursa laureātiem. 

10.  Pārējie noteikumi 

     10.1.               Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem. 

10.2.               Preiļu novada BJSS patur tiesības publicēt informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, 

skolu, sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos un sporta skolas mājaslapā internetā. 

Dalībnieku norādītie tālruņa numuri netiks publicēti. 

10.3.               Iesniedzot Darbu Konkursā, Dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt fizisko personu 

datus Konkursa rīkotājam ar mērķiem: 

 ļaut identificēt dalībniekus; nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem; publicēt informāciju par uzvarētājiem. 



Saņemto datu pārzinis ir Preiļu novada BJSS. Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem 

mērķiem. 

10.4.               Konkursa rīkotājiem ir tiesības izmantot iesniegto darbu (video) savās publikācijās vai drukātajos 

materiālos ar mērķi popularizēt Preiļu novada BJSS nekomerciāliem mērķiem. 

     10.5.               Preiļu novada BJSS patur tiesības papildināt, precizēt vai ārkārtas gadījumā mainīt šā nolikuma 

nosacījumus, tos publicējot sociālo tīklu vietnēs. 

 

 

 

 

 

Nolikumu sastādīja Preiļu novada BJSS metodiķe 

Viktorija Neištadte 

 


