
Konkursa “Gribu būt mobils!” NOLIKUMS

1.MĒRĶIS
Konkursa mērķis - paaugstināt 6. - 8. klašu skolēnu izglītības līmeni par drošības
jautājumiem, personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot
kvalitatīvu pašizglītības modeli - konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem.

2. LAIKS

Konkurss notiek četrās kārtās:

no 2012. gada 09. oktobra līdz 15. novembrim – priekšsacensības un neklātienes
kārta;
no 2013. gada 15. janvāra līdz 22. martam – klātienes kārtas (pusfināls un fināls).

3. DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties 6. - 8. klašu skolēnu komandas. Minimālais skolēnu skaits
komandā ir četri, maksimālais – pieci (piektais dalībnieks ir rezervists), katrai
komandai no dalībnieku vidus ir jāizvēlas viens komandas kapteinis. Komandai
jābūt arī vienam skolotājam – konsultantam. Viens skolotājs var būt konsultants
vairākām komandām. Konkursa neklātienes kārtā var piedalīties vairākas
komandas no katras Latvijas skolas un klases vai interešu izglītības centra.

4. ORGANIZATORI

Konkursu rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Slēdzot papildus
vienošanās līgumus, sacensību sagatavošanā un norisē, ievērojot šī Nolikuma
prasības, var piedalīties citas organizācijas un firmas.

5. NORISE

Vispārīgie noteikumi

1. Konkurss notiek četrās kārtās:

1.1.Pirmā kārta jeb priekšsacensības ir mācību vielas apguve jautājumu un atbilžu
formā (filmētas reālas dzīves situācijas mijas ar jautājumiem un CSN skaidrojumu);

1.2. Otrā kārta ir neklātienes sacensības, kurā piedalās visi, kas veiksmīgi startējuši
priekšsacensībās;

1.3. Trešā  un ceturtā kārta ir klātienes sacensības (pusfināls un fināls).

2. Lai piedalītos konkursā, komandai jāaizpilda pieteikuma anketa un tā jānosūta uz
Nolikuma beigās norādīto pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2012. gada 8. novembrim
(pasta zīmogs) vai elektronisko adresi līdz 2012. gada 9. novembrim plkst. 16.00
(ieskanētu JPG formātā). Pieteikuma anketas katrai skolai kopā ar konkursa
Nolikumu tiek nosūtītas laikā no 2012. gada 17. septembra līdz 8. oktobrim.



Konkursa nolikums un anketa ir pieejami arī internetā www.csdd.lv sadaļā
Sabiedriskās aktivitātes vai konkursa mājas lapā www.gribubutmobils.lv.

3. Pieteikušās komandas saņems pieejas atslēgas, uzdevumu veikšanai konkursa
mājas lapās www.gribubutmobils.lv vai www.csdd.lv/konkurss. Pieejas atslēgas
tiks nosūtītas darbdienās no plkst. 9.30 līdz 17.30. Gadījumā, ja pēc – pieteikuma
anketas nosūtīšanas nav saņemtas pieejas atslēgas, konkursantu pienākums ir
savlaicīgi par to informēt konkursa organizatorus, zvanot pa tālruni 67553017 vai
67553018 (darbdienās no plkst. 9.30 līdz 17.30) vai ari rakstot e-pasta vēstuli uz
adresi: mobils@agencyvb.lv.

4. Ja konkursam pieteiksies komandas ar vienādiem nosaukumiem, tad
hronoloģiski otrās un katras nākamās komandas nosaukumam automātiski tiks
pievienots kārtas skaitlis.

5. Konkursa neklātienes kārtā piedalās visas komandas, kas atsūtījušas pareizi
aizpildītas pieteikuma anketas uz Nolikuma beigās norādīto adresi.

6. Neklātienes kārtā labākos rezultātus ieguvušās komandas sacenšas pusfinālā
(ne vairāk kā divas komandas pārstāv vienu skolu) un finālā, kas tiek organizēti
kā klātienes sacensības.

7. Klātienes sacensību norises vietu un laiku nosaka un saskaņo konkursa
organizatori.

8. Konkursa neklātienes un klātienes daļās iekļauti uzdevumi, kuru risināšanai
nepieciešamas teorētiskās un praktiskās zināšanas satiksmes drošības un
pirmās palīdzības sniegšanas jomā, zināšanas par automobiļu un satiksmes
organizēšanas vēsturi, kā arī loģika un radoša pieeja. Konkursu vērtē Ceļu
satiksmes drošības direkcijas (CSDD) izveidota ekspertu  žūrija.

Konkursa neklātienes daļa

9. Konkursa neklātienes daļa notiek no 2012. gada 09. oktobra līdz 15. novembrim.
Konkursā piedalās visas komandas, kas līdz augstāk minētajiem termiņiem ir
nosūtījušas konkursa rīkotājam aizpildītas pieteikuma anketas par piedalīšanos
konkursā. Par derīgām tiks uzskatītas tās anketas, kuras tiks saņemtas pilnībā
aizpildītas.

10. Adrese pieteikumu sūtīšanai:

SIA „Aģentūra VB Plus”
Klijānu iela 2d, Rīga, LV-1013
Konkursam „Gribu būt mobils!”
Vai elektroniskā adrese: mobils@agencyvb.lv

11. Priekšsacensībās būs jāapgūst un jāatrisina 10 uzdevumi (satiksmes situāciju
analīze). Testu iespējams pildīt neierobežotu reižu skaitu, līdz tas ir atrisināts bez
kļūdām. Šajā kārtā komandām punkti netiek piešķirti. Tikai pēc priekšsacensību
veiksmīgas pabeigšanas var startēt tālāk  Neklātienes kārtā.

12.  Neklātienes kārtā – uzdevumi iedalīti 10 dažādas sarežģītības pakāpes grupās.
Šajā kārtā komandām par pareizām atbildēm  tiek piešķirti punkti.

13.  Pirms uzsākt atbilžu sagatavošanu, katrai no jautājumu grupām tiek norādīts
vērtējuma princips un iegūstamo punktu skaits.

14.  Uzdevumi no 1. līdz 9. grupai  tiek vērtēti elektroniski.
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15.  Konkursa neklātienes daļas 10. grupas uzdevuma veikšanai jāvelta īpaša
uzmanība un radoša pieeja, uzdevumu vērtēs žūrijas komisija.

16.  Žūrijas komisija, izmantojot interneta lapu administrēšanas principu, veiks
vērtēšanu līdz 15  ballēm.

17.  Žūrijas komisija izvērtēs rezultātus no 2012. gada 16. novembra - 03.
decembrim.

18.  Neklātienes kārtas rezultāti tiks paziņoti laikā no  2012. gada 05. līdz 07.
decembrim.

19.  Neklātienes kārtā uzvar komanda, kas kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu
skaitu. Vislabāk startējušās komandas (ar vislielāko kopējo punktu skaitu) tiks
aicinātas uz klātienes sacensībām (ne vairāk kā divas komandas pārstāv vienu
skolu). Visas konkursā pieteiktās komandas savu rezultātu un vietu neklātienes
kārtā varēs skatīt konkursa mājas lapā.

Konkursa klātienes daļa - pusfināls un fināls

20. Pusfināla sacensības notiks 7 pilsētās* (Rīgā, Bauskā, Tukumā, Liepājā,
Gulbenē, Valmierā un Preiļos) un Latvijas novadi klātienes sacensībām iedalīti
sekojoši:

N.p.k.Sacensību vieta Republikas pilsētas un novadi

1. Rīga

Rīgas pilsēta, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils,
Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Carnikavas,
Ādažu, Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu un Sējas
novadi

2. Bauska

Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Jelgavas, Ozolnieku,
Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles, Neretas,
Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru,
Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Lielvārdes,
Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadi

3. Tukums
Jūrmalas pilsēta, Auces, Tērvetes, Dobeles, Kandavas,
Tukuma, Engures, Jaunpils, Dundagas, Talsu, Mērsraga un
Rojas novadi

4. Liepāja

Liepājas pilsēta, Ventspils pilsēta, Alsungas, Kuldīgas,
Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes,
Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu un Ventspils
novadi

5. Gulbene
Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas, Varakļānu,
Gulbenes, Apes, Alūksnes, Baltinavas, Balvu, Viļakas un
Rugāju novadi

6. Valmiera

Valmieras pilsēta, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras,
Beverīnas, Naukšēnu, Valkas, Strenču, Smiltenes, Limbažu,
Salacgrīvas, Alojas, Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu,
Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novadi



7. Preiļi

Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta, Daugavpils, Ilūkstes,
Dagdas, Krāslavas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas,
Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Viļānu un
Rēzeknes novadi

* Pusfināla sacensību norises vieta var tikt laicīgi mainīta, ņemot vērā ģeogrāfiski
izdevīgāku pilsētu pusfināla dalībniekiem. Visas izmaiņas tiek saskaņotas ar
attiecīgā reģiona pusfināla sacensību dalībniekiem.

21. Konkursa klātienes daļā plānoti šādi uzdevumi:

· simultāna erudīcijas un zināšanu pārbaude pie datora (elektroniskais
vērtējums);

· uzdevums par satiksmes drošības situāciju (žūrijas vērtējums);
· radošs mājasdarbs, kura tēma tiks nosaukta kopā ar neklātienes kārtas

rezultātiem (vērtē žūrijas komisija).

22. Ja konkursa kārtā pēc visu uzdevumu izpildes komandām ir vienāds punktu
skaits, komandu kapteiņi atbild uz papildus jautājumiem, līdz kādai no komandām
veidojas punktu pārsvars.

23. Klātienes sacensībās (pusfinālā un finālā) komandas sacenšas četru cilvēku
sastāvā, bet piektais dalībnieks ir rezervists.

24.  Pusfināla un fināla sacensības notiek no 2013. gada 15. janvāra līdz 22.
martam Latvijas reģionos un Rīgā. Fināls notiek Rīgā. Komandām, kas iekļuvušas
pusfinālā, par konkrētu sacensības norises laiku un vietu tiks paziņots ne vēlāk kā
piecas darba dienas iepriekš.

25. Katrā no pusfināla sacensībām sacenšas 10 komandas no katra reģiona.

26. Finālā sacensībās sacenšas septiņas komandas, kas uzvarējušas pusfināla
sacensībās. Ja pusfinālā uzvarējusī komanda atsakās no dalības finālā, tad aicināta
tiek nākošās vietas ieguvēja.

6.  APBALVOŠANA

Neklātienes kārta

70 komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktus saņem Atzinības rakstus un
uzaicinājumu uz pusfināla sacensībām elektroniskā formā. Bet 130 komandas
(dalībnieki), kas veiksmīgi startējuši neklātienes posmā un nekvalificējas
pusfinālam  - dalībnieku piemiņas suvenīrus un komandas Atzinības rakstu. Pēc
organizatoru ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.



Klātienes kārtā

Pusfināla sacensībās pirmās vietas ieguvēji saņem vērtīgas balvas, bet visi
pārējie dalībnieki – piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt
veicināšanas balvas.

 Fināla sacensībās pirmās vietas ieguvēji saņem galveno balvu – izglītojošu
ceļojumu uz zinātnes parku „Tom Tits Experiment” Zviedrijā, otrās un trešās vietas
ieguvēji – ceļojumu biroja dāvanu karti, bet visi pārējie dalībnieki – piemiņas
suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

Pieteikuma anketas jānosūta uz pasta adresi:
SIA „Aģentūra VB Plus”
Klijānu iela 2d, Rīga, LV-1013
Konkursam „Gribu būt mobils!”
Vai elektronisko adresi: mobils@agencyvb.lv

Papildu informācija: Liene Čakstiņa vai Ināra Vāka
Tālr.: 67553017 vai 67553018 (darbdienās no plkst. 9.30 līdz 17.30)
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