Projektu konkursa skolēniem
“E-ritenis iebrauc manā pilsētā”
nolikums
Aicinām visu Latvijas 10.-12.klašu skolēnus piedalīties konkursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un
izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, uzsvaru liekot uz elektrisko velosipēdu izmantošanu
ikdienā. Šis konkurss ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par e-velo, to priekšrocībām, infrastruktūras
plānošanu un uzlādes iespējām.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas skolu 10.-12.klašu skolēni var piedalīties projektu
konkursā “E-ritenis iebrauc manā pilsētā” (turpmāk – Konkursā).
2. Konkursu rīko biedrība Baltijas Vides forums projekta “E-mobilitātes veicināšana Latvijā
klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros, projekta Nr. 1-08/339/2015.
3. Konkursa mērķis – veicināt vidusskolēnu izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, lai emobilitāte Latvijā attīstītos ātrāk un sekmīgāk, jo vidusskolēni ir potenciālie elektrisko transportu
lietotāji, tāpēc ir būtiski radīt interesi un izpratni par šo tēmu jau tagad.
4. Konkursa rezultātā tiks noskaidrots 1 labākais projekts.
5. Augstāk novērtētā darba komanda piedalīsies un prezentēs savu projektu TV sižetā, kā arī
dosies braucienā uz Liepāju, lai apmeklētu elektrisko velosipēdu darbnīcu un dotos izbraukumā ar
e-velo pa Liepājas veloceļiem.
6. Konkurss tiek izsludināts no 2016.gada 11. janvāra. Komandas var iesūtīt konkursa darbus
līdz 2016.gada 29. februārim atbilstoši šā nolikuma uzdevumam un pretendentu prasībām.
Konkursa darbi jāsūta uz e-pastu emobilitate@gmail.com.
II. Konkursa izsludināšana
7. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapā
www.emobilitate.lv un www.bef.lv, kā arī nosūta uzaicinājumu un nolikumu uz visām Latvijas
vidusskolām pa e-pastu.
8. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
8.1. Interneta mājas lapās www.emobilitate.lv un www.bef.lv;
8.2. Nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: irina.aleksejeva@bef.lv.
III. Pretendentiem noteiktās prasības
9. Konkursa pieteikumu var iesniegt Latvijas izglītības iestāžu vidusskolēni. Vienas skolas
skolēniem (var būt dažādas klases) jāizveido komanda, kurā ir 3 skolēni, kas pašlaik mācās 10., 11.
vai 12.klasē.
10. Lai pieteiktu savu komandu konkursā, ir jānosūta uz e-pastu emobilitate@gmail.com
pieteikums, kurā norādīts skolas pilnais nosaukums, visu dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī
komandas nosaukums.

IV. Konkursa darba uzdevums
11. Izstrādāt ieteikumus un velo maršrutus savas pilsētas pašvaldībai e-mobilitātes attīstībai.
Identificēt, jūsuprāt, iedzīvotājiem svarīgas iestādes un apmeklējuma vietas pilsētā, izstrādāt e-velo
pārvietošanās maršrutus iekļaujot šīs apmeklējuma vietas/iestādes, izplānot uzlādes infrastruktūru

ņemot vērā apmeklējuma vietu atrašanos, un pieņemot, ka uzlāde ilgst līdz 15 minūtēm un
riteņbraucējam šajā laikā kaut kas ir jādara vai jāapmeklē kāda iestāde. Ieteikumu apkopojumu
noformēt kā MS Word vai PDF dokumentu, papildināt ar pilsētas (galveno pieturpunktu) bildēm
un kartēm (norādīt galvenās pieturvietas, uzlādes stacijas, aprakstīt, ko cilvēks varētu darīt laikā,
kad notiek e-velo uzlāde, kur atrodas velonovietnes). Jāformulē un jāiesniedz komandas
priekšlikumi e-mobilitātes attīstībai savā pašvaldībā, jāapraksta velomaršruts, detalizēti
paskaidrojot, kādus apmeklējuma objektus tas iekļauj, kāpēc ir izvēlēti tieši šie objekti, cik daudz
un kur ir nepieciešams uzstādīt uzlādes stacijas. Prikšlikumu aprakstu un pamatojumu noformēt
līdz 10 A4 lapām.
V. Konkursa darbu vērtēšana
12. Iesniegtos konkursa darbus vērtēs projekta ietvaros izveidotā komisija, kurā piedalīsies
pārstāvji no projektā iesaistītām organizācijām – Baltijas Vides forums, Latvijas Riteņbraucēju
apvienība un SIA Ardenis.
13. Konkursa vērtēšana notiks 15.03.2016. Paziņojums par uzvarētāju komandu tiks publicēts
projekta mājaslapā www.emobilitate.lv, kā arī personīgi nosūtīts e-pasts par žūrijas vērtējumu.
14. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: konkursa prasību izpilde, domas skaidrība, idejas
oriģinalitāte un vizuālā uztveramība.
VI. Balvas
15. Konkursa uzvarētājkomandai būs iespēja piedalīties video sižetu tapšanā, kurus translēs pa
TV. Raidījumā pastāstīt par piedalīšanos konkursā un izklāstīt savus priekšlikumus e-mobilitātes
veicināšanai savā pašvaldībā, kā arī apmeklēt Liepājā e-velo darbnīcu un doties ixzbraukumā ar evelo pa Liepājas velomaršrutu.
VII.Autortiesības
16. Katram komandas dalībniekam ar savu parakstu uz pēdējās projekta lapas (pēdējo lapu
izprintēt, parakstīt, ieskanēt un pievienot projektam) jāapliecina, ka iesniegtais projekts ir viņu
komandas autordarbs, ko nodod Baltijas Vides foruma rīcībā. Vienlaikus komandas dalībnieki
uzņemas atbildību par to, ja tiktu apstrīdēta iesniegtā projekta autorība (piemēram, par attēliem vai
tekstiem).

Informācija
Detalizētāka informācija par projektu pieejama projekta mājaslapā www.emobilitate.lv.
Kontaktpersona neskaidrību un jautājumu gadījumos:
Irina Aļeksejeva
Biedrība Baltijas Vides forums
Tālrunis: +371 67357557
E-pasts: irina.aleksejeva@bef.lv
Mājas lapa: ewww.bef.lv
Adrese: Antonijas iela 3-8, Rīga, LV 1010

