
Pieteikums 

dalībai konkursā „E – ritenis iebrauc manā pilsētā” 

Skolas nosaukums: Cēsu Pilsētas vidusskola 

Dalībnieki: Lana Meijere, Haralds Āboliņš, Līga Kuzele 

Komandas nosaukums: „Cēsinieki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

           Kāpēc E- velo maršruts Cēsīs? 

    

2016.gada vasarā mūsu pilsēta svinēs skaistu jubileju - 810 dzimšanas dienu.  

Cēsis ir pilsēta Latvijā,  Vidzemes augstienes ziemeļu daļā,  Cēsu 

novada administratīvais centrs. Tā ir viena no vecākajām pilsētām Latvijā,  Hanzas 

savienības  pilsēta un viena no  Livonijas ordeņa  meistara rezidencēm (1237—1561). 

Cēsis bija viena no  Latvijas pilsētām, kas piedalījās konkursā par  Eiropas kultūras 

galvaspilsētas statusu 2014. gadā.  

Kā sagatavot pilsētu viesu uzņemšanai atbilstoši mūsdienu prasībām un saglabāt 

Cēsu senatnes garu?   

Pārvietoties pa mūsu pilsētu ar automobili ļoti sarežģīti jo vecpilsētas ielas šauras 

un nav piemērotas lielai satiksmei. Bet mūsdienu tūristi labprāt varētu pārvietoties pa 

Cēsu šaurajām ieliņām ar velosipēdiem. Ir jāizstrādā velo – maršruti, kuri iekļaus sevī 

pilsētas vēsturiskās vietas un vietas, kuru galvenā funkcija - sniegt atpūtas prieku. 

Jaunās tehnoloģijas skar visas cilvēka dzīves sfēras. Mēs iz pētījām un ar prieku 

secinājām, ka lielu popularitāti tūristu vidū ieņem e – divritenis (e - velo). Vienīgais, 

kas ir nepieciešams – e-uzlādes stacijas . Mēs iesakām izvietot mūsu pilsētā e – velo 

uzlādes stacijas ar iespēju katram tūristam un e-velo braucējam  lietderīgi un ērti 

apmeklēt Cēsis vasaras laikā, kā arī pilsētas svētkus 2016. gada jū lijā par godu  pilsētas 

810 dzimšanas dienai . 

Cēsu iedzīvotāju un pilsētas ciemiņu  svarīgākās apmeklējuma 

vietas/iestādes: 

 Rīgas iela  (iebraucot pilsētā 

no Rīgas pa P20 šoseju)  

 Cēsu pilsētas vēsturiskais 

centrs „Rožu laukums”.  

 Sv. Jāņa baznīca. 

 Līvu laukums.  

 Koncertzāle „Cēsis”.  

 Cēsu pils parks un viduslaiku 

pils. 

 Maija parks. 

 Cēsu Sporta halle.  

 Velo noma „Eži”  

 Izbraukt no Cēsīm pa 

Piebalgas ielu uz P20 šoseju.  

 



Ieteikumi Cēsu pilsētas pašvaldībai e -mobilitātes attīstībai.  

Latvijā riteņbraukšanas popularitāte gan profesionālā, gan fanu līmenī 

uzņem apgriezienus.   

Zinātniski pierādīts, ka riteņbraukšana ir viena no fiziskajām aktivitātēm, 

kas īpaši palielina laimes hormonu līmeni organismā un novērš sirds asinsvadu 

sistēmas slimību attīstību.   

Arī Latvijā (Liepājā) ražo e -velo. 

Kas ir e-velo? 

 E-velo ir videi draudzīgs transportlīdzeklis – l ieliska alternatīva 

automobilim pilsētvidē.  

 E-velo atšķirībā no parastā velosipēda ir aprīkots ar elektrodzinēju, kura 

jauda nepārsniedz 250  W, un uzlādējama akumulatora, kura ietilpība ir no 

7–24 Ah. 

 E-velo sver 19–25 kg, tādējādi, ja nepieciešams, to var arī, piemēram, 

uznest pa kāpnēm. Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, e-velo svars arvien 

samazinās. 

 E-velo apkope un uzturēšana ir līdzīga kā parastajam velosipēdam.  

Kā brauc ar e-velo? 

 Ar e-velo var braukt pa tiem pašiem veloceliņiem, kur ar parasto divriteni.  

 Uz e-velo attiecas tie paši ceļu satiksmes noteikumi, kas uz parastajiem 

divriteņiem. 

 Eiropas Savienībā ir noteikts, ka e -velo ar elektroatbalstu pārvietojas ar 

ātrumu līdz 25 km/h, tad motors atslēdzas. Motora jauda nepārsniedz 250 

W, un elektroatbalsts tiek nodrošināts tikai tad, ja braucējs min pedāļus. 

Kā uzlādē e-velo? 

 Šobrīd akumulatoru vislabāk uzlādēt mājās, darbā u.tml., jo publisku e-

velo uzlādes punktu Latvijā vēl nav.  



 Lai uzlādētu e-velo akumulatoru, nepieciešama parasta elektrības rozete 

ar 220 V spriegumu. 

 Lielākoties e-velo akumulatoru pilnībā var uzlādēt 2 līdz 3 stundās.  

 Pēc ražotāju datiem ar pilnībā uzlādētu akumulatoru iespējams nobraukt 

ap 70 km.  

 Ja akumulators izlādējas pusceļā, tad ceļu var turpināt minoties.  

Kāpēc e-velo? 

 Tas sagādā to pašu patīkamo braukšanas pieredzi kā parastais divritenis, 

tikai nebūs jāraizējas, vai pietiks spēka nokļūt galamērķī. Turklāt e -velo 

vidējais ātrums ir 24 km/h, bet parastā velosipēda – 17 km/h. 

 E-velo ir arī lēts pārvietošanās līdzeklis – tas patērē ap 0,10 eiro uz 100 

km. 

 E-velo nav sliņķu braucamrīks, jo ar to arī ir jāminas. Ja braucējs grib 

lielāku slodzi, elektrodzinēju var atstāt neieslēgtu. Tāpat pieredze rāda, 

ka e-velo lieto biežāk un ilgāk – tādējādi f iziskā slodze būs līdzīga kā, 

minoties ar parasto divriteni.  

 Ar to ir atvieglota braukšana kalnainos apvidos, pa smilšainu ceļa 

segumu, pret stipru vēju vai ar smagu bagāžu.  

 Ar to nav jāstāv pilsētas mūžīgajos sastrēgumos un nav jāraizējas, vai 

būs, kur braucamrīku novietot pilsētas centrā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„E-ritenis iebrauc manāpilsētā” 

E – velo maršruts Cēsīs 

Sākuma punkts ir Rīgas ielā  (iebraucot no P20 šosejas)  

 Cēsu pilsētas centrs un skaistākā vecpilsētas iela – Rīgas iela. 

 Kur var iegriezties “Optikā”, lai pārbaudītu redzi, vai acis vēl pareizi rāda, 

un vai varēs droši doties  tālākajā ceļā pamanot visas ceļa zīmes, vai arī 

iegādāties saules brilles lai, turpinot ceļu , saule neapgrūtina 

pārvietošanos.  

 Tālāk dodoties pa Rīgas ielu, var iegriezties “A -aptiekā”, kur var 

iegādāties vitamīnus, lai pietiek spēka tālākajam ceļam.  

 Tālāk seko uzpildes stacija jūsu e-velo (to var ierīkot vienā no 

tuvākajām kafejnīcām), un kamēr tas lādējas, arī jūs variet uzpildīt savu 

punci ar kādu kārumu no kafejnīcā  “Kārumlāde”, tur atradīsiet garšīgas 

bulciņas, kūciņas, suliņas un citus gardumus. Bet tieši pretī atrodas ātri 

pagatavojam ie ēdieni, piemēram, nageti, frī  kartupeļi,  garšīgi un krāsaini 

saldējumi, šīs vietas nosaukums ir “Poga”. Taisni pa ceļu uz leju atrodas 

picērija “Studio Pizza”, kura ir iecienīta jauniešu vidū, jo tur ir atrodamas 

visdažādāko veidu picas, kādas vien jūsu puncis mīl.  

 Noteikti dodieties tālāk, tur jūs redzēsiet skaisto Rožu laukumu, kur 

karstās vasaras dienās var atsvaidzināties pie krāsainajām strūklakām, 

kurām blakus atrodas “Cafe 2 Locals”, kur var gardi pamieloties ar 

dažādiem ēdieniem, un dzērieniem, un pabaudīt skaisto skatu ārā pa 

logu, kā arī vērot Pētera baznīcu, kurā iegriežas daudz tūristu. Pie 

baznīcas ir slieksnis, uz kura uzkāpjot tu atrodies vienā līmenī ar Rīgas 

Pētera gaili. Pēc tam, kad būsiet baudījuši šo grandiozo iespēju, 

dodieties uz priekšu pa mazo ieliņu, kur sastapsieties ar pilsētas sargu, 

ar kuru kopā varēsiet uztaisīt draudzīgas bildes. Bet ilgi nepalieciet, jums 

ir jāredz, kas ir tālāk. 

  Tur atrodas Cēsu Pils dārzs, kurā variet ie justies viduslaiku cīnītāju 

lomā. Pa ceļam uz Cēsu Pils parku, kurš ir jūsu nākamais apskates 

objekts ir Cēsu Policija, kurā var  iegriezties, ja esiet ievērojis kādu 

pārkāpumu.  



 Ejiet uz Cēsu Pils parku, lai vērotu tā burvīgo krāšņumu, un kāpnes tajā 

Jums dos iespēju nedaudz pasportot, jo pakāpienu skaits nav no tiem 

mazākajiem.  

 Pēc tam dodieties atpakaļ augšā pa kāpnēm un tur būs izstāžu nams,  kur 

variet apskatīt mākslinieku izstādes, un to talantu.  

 Dodoties uz Maija parku, kas ir jūsu nākamais apskates objekts ir  velo 

noma “Eži”, kur ir iespēja atkal uzlādēt savu e -velo, un pat iespēja 

apskatīt Cēsu skaistāko riteni, rozā retro riteni.  

 Dodieties uz Maija parku, kur variet pabarot pīles un melnos gulbjus, 

kamēr mazie ķipari dodas uz laukumiņu šūpoties un izklaidēties.  

 Tur pat blakus atrodas hotelis “Cēsu Kollona”, kurā var apmesties pa 

nakti, lai būtu iespēja baudīt Cēsu ska istumu vakarā vai naktī, kuru 

krāšņo gaismiņas kuras ir gan Maija parka strūklakās, gan mūsu  pilsētas 

„Gaismas Pilī” - Cēsu bibliotēkā. Hoteļa pagrabstāvā atrodas kafejnīca 

“Cafe Popular”, kur pēc garajām pastaigām pa Cēsīm var atpūsties un 

pagaršot gardas picas vai silto ēdienu, un dažādus dzērienus.  

 No rīta var baudīt gardas brokastis restorānā “Izsalkušais Jānis”, kurš 

atrodas vecajās ugunsdzēsības depo, un tas ir ievē rojams ar dažādiem 

ekskluzīviem ēdieniem.  

 Gandrīz pašā Cēsu centrā atrodas Vidzemes koncertzāle, kura ir ļoti 

populāra ne tikai Cēsīs, bet arī visā Latvijā. Tajā ietilps jauks kinoteātris, 

restorāns “MoMo”, un 6.stāvā Vīna bārs, kur var baudīt visdažādākos 

vīnus, un no kurienes paveras Cēsu panorāma no putna lidojuma.  

 Dodoties prom variet iegriezties klusā kafejnīcā “Voldemārs”, kur var 

sātīgi, garšīgi un galvenais , lēti izbaudīt Cēsu ēdienus.  

 Ja mīl sportu tad vēl var iegriezties Cēsu Sporta hallē, kur var apskatīt 

un atbalstīt visdažādākās sporta sacensības, piemēram, florbolu.  

 Pēc Sporta halles, pa Piebalgas ielu, jūs varat doties uz P20 šoseju pa 

kuru var nokļūt līdz Valmierai, Priekuļiem vai doties Rīgas virzienā . 

 E-uzlādes staciju var ierīkot pie lielveikala Nodus (Piebalgas ielā)  

Mēs ceram, ka Jūs pavadīsiet skaistu laiku Cēsīs un kļūsiet par biežiem 

mūsu pilsētas ciemiņiem.  

Laipni gaidīti Cēsī! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


