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Latvijas Riteņbraucēju apvienība izsludina Latvijas skolēnu projektu konkursu 

 

Ar mērķi veicināt velosipēda kā droša un ērta ikdienas transporta plašāku lietošanu Latvijā, Latvijas 

Riteņbraucēju apvienība izsludina projektu konkursu 7-12. klašu skolēniem. Konkursa darbi tiks 

vērtēti 4 nominācijās: Drošs ceļš uz skolu, velo un internets, riteņbraukšanas veicināšanas kampaņa, 

kā arī brīvās izvēles tēma, kas atbilst velosipēda kā ikdienas transportlīdzekļa lietošanas 

veicināšanas idejai. 

 

Ar katru gadu riteņbraukšana kļūst arvien populārāka. Par to liecina arī socioloģisko aptauju dati - 

Rīgā ikdienā ar velosipēdu pārvietojas ap  8% iedzīvotāju, bet 15,3% brauc ar velosipēdu vismaz 

reizi nedēļā. Latvijas Riteņbraucēju apvienības un velovortāla Divritenis.lv veiktā ikgadējā 

riteņbraucēju skaitīšana uz Rīgas tiltiem un pārvadiem parāda, ka riteņbraucēju skaits pieaug par 

aptuveni 10% gadā (citās Latvijas pilsētās līdz šim nav veikti mērījumi ar salīdzinošiem datiem). 

Diemžēl, kā liecina policijas dati, pieaug arī velosipēdu zādzību skaits un dzērumā braucošo 

riteņbraucēju skaits, bet Ceļu Satiksmes drošības direkcija konstatējusi, ka pieaug ceļu satiksmes 

negadījumu skaits, kuros iesaistīti riteņbraucēji. 

  

Latvijā ir vairāk kā 130 dažādas interneta resursu vietnes latviešu valodā par riteņbraukšanu. 

Pēdējos gados populāras kļūst velo kafejnīcas, klubi, savu darbību izvērš un paplašina velosipēdu 

un to piederumu ražotāji, veikali, nomas un dažādu ar velosatiksmi saistītu pakalpojumu sniedzēji - 

velokurjeri, saldējuma tirgotāji, velo taksometri u.c. Ir vairāki uzņēmumi, kuri savus darbiniekus 

nodrošina ar individuālo dienesta transporta līdzekli – divriteņiem, tādi, piemēram, ir Nordea banka, 

Lattelekom, Latvijas pasts. Aizvien vairāk uzņēmēju un namu īpašnieku pie savām ēkām uzstāda 

velosipēdu novietnes. Arī pašvaldības strādā pie velo infrastruktūras izveides, būvējot velo celiņus, 

uzstādot velo novietnes un cenšoties radīt labākus apstākļus riteņbraucējiem. Šie dati nepārprotami 

pierāda, ka riteņbraucēji ieņem arvien lielāku lomu ceļu satiksmē un sabiedrībā kopumā. 

  

Taču vai ar to ir pietiekami? Vai riteņbraucējiem radītā infrastruktūra atbilst riteņbraucēju vēlmēm? 

Vai katrs, kas to vēlas, ar velosipēdu var droši nokļūt no savas mājas līdz skolai, darbam, izklaides 

vai sporta objektiem? Kas jādara, lai skolēni vairāk izmantotu velosipēdu ceļā uz mācību iestādi? 

Vai ar riteņbraukšanas palīdzību ir iespējams uzlabot sabiedrības veselību kopumā un līdz ar to arī 

samazināt valstī izdevumus par medicīnas pakalpojumiem? Vai  velosipēdu novietnes ir ērtas, 

drošas, dizainiski pievilcīgas? Vai ar velosipēda palīdzību var veicināt ekonomisko izaugsmi, 

izmantojot tos kā transportu biznesā, mazinot importētās degvielas patēriņu? Cik Latvijā ir velo 

pasākumu organizētāji? Kā cilvēki var uzzināt par riteņbraukšanas sporta, izklaides un tūrisma 

pasākumiem? Ar kādiem velosipēdiem ikdienā pārvietojas? Vai riteņbraucēji nosaka modi? Kādas 

riteņbraucējiem nepieciešamas preces būtu iespējams ražot tepat uz vietas – Latvijā, samazinot 

importu? 

  

Šie ir tikai daži domas rosinoši piemēri tēmām, par kurām Latvijas Riteņbraucēju apvienība vēlas 

mudināt Latvijas skolēnus rakstīt savus ikgadējos projektus, izvēloties kā galveno objektu 

velosipēdu. Šādi Latvijas Riteņbraucēju apvienība vēlas pievērst skolēnu, viņu vecāku, pedagogu, 

mācību iestāžu vadītāju, pašvaldību un to atbildīgo amatpersonu, kā arī sabiedrības kopumā 
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uzmanību tam, ka līdz ar pavasara un vasaras tuvošanos neizbēgami pieaugs riteņbraucēju skaits un 

tāpēc nepieciešams daudz lielāku uzmanību pievērst riteņbraucējiem piemērotu apstākļu 

nodrošināšanā. Te liela loma arī skolām - pasaules attīstītāko un velo draudzīgo valstu (Dānija, 

Nīderlande) pieredze rāda, ka sabiedrības izglītošana riteņbraukšanas jomā ir jāsāk  pirmskolās un 

jāturpina skolas vecuma bērniem, jo tikai tad ir iespējams panākt drošu un ērtu satiksmi. 

  

 

Latvijas Riteņbraucēju apvienība izsludina projektu konkursu četrās nominācijās: 

  

1.Drošs ceļš uz skolu 

2.Velo un internets 

3.Riteņbraukšanas veicināšanas kampaņa 

4.Brīvās izvēles tēma 

   

1. Katras nominācijas labākā darba veicējs (var būt individuāli vai autoru kolektīvs) iegūs 50 Ls 

vērtu balvu no Latvijas Riteņbraucēju apvienības. Latvijas Riteņbraucēju apvienība neizslēdz 

iespēju palielināt balvu skaitu, ja būs liela skolēnu aktivitāte. 

2. Gatavos Darbus jāiesniedz elektroniski, izmantojot kontaktu formu velovortālā Divritenis.lv 

(www.divritenis.lv/konkursam). Ja Darbs nav sūtāms elektroniski, vai ir kādas neskaidrības par 

konkursu, vēlams sazināties caur minēto kontaktu formu. 

3. Iesniedzamajam darbam jābūt ar skaidri salasāmu autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, e-pasta 

adresi un vēlams tālruņa numuru; 

4. Konkursā drīkst piedalīties 7-12.klašu skolēni; 

5. Vērtēšanas laikā tiks ņemts vērā arī skolēna vecums; 

6. Darba apjoms: minimālais A4 lappušu skaits - klases cipars, neieskaitot vāka lapu. Proti, 7.klase - 

minimums 7 teksta lapas , 12.klase - minimums 12 teksta lapas. Fonts: 12.burtu lieluma 

TimesNewRoman.  

7. Darbā ir jābūt aprakstītai idejai, idejas iespējamā realizācija, realizācijas gaita un mērķauditorija; 

8. Latvijas Riteņbraucēju apvienības pārstāvji ir gatavi palīdzēt, konsultējot par skolēnu idejām, 

sniedzot padomus tēmas, kontaktu un informācijas resursu izvēlē;  

9. Darbu iesniegšanas beigu termiņš 2013.gada 1.marts, plkst 18:00 

10. Rezultātu paziņošana būs mājas lapā www.divritenis.lv/skolenuprojekti 

11. Projektu vērtēšanas komisijā būs Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedri/eksperti. 

 

 

Informāciju sagatavoja 

 

Romāns Meļņiks 

Latvijas Riteņbraucēju apvienība 

Rīga, Jēkabpils iela 19a, LV-1019 

Info@bicycle.lv, www.divritenis.lv 

 

 

http://www.divritenis.lv/konkursam
mailto:Info@bicycle.lv
http://www.divritenis.lv/

