Pieteikšanās konkursam "Gribu būt mobils"
tuvojas noslēgumam

Līdz šī gada 3. oktobrim, skolēni un skolotāji ir aicināti pieteikties ikgadējā mācību
konkursā par ceļu satiksmes drošību un jauno satiksmes dalībnieku atbildīgu rīcību
tajā. Konkurss “Gribu būt mobils” norisinās jau 10 gadus, un arī šogad savas zināšanas
daudzpusīgos uzdevumos par ceļu satiksmes noteikumiem varēs pārbaudīt ikviens
6.–8. klašu skolēns. Satiksmi veido ne tikai autovadītāji un gājēji, tajā piedalās arī
velosipēdu, mopēdu un citu transportlīdzekļu vadītāji. Satiksmes dalībnieki kļūst arvien
mobilāki un gados jaunāki, un nereti savas nezināšanas vai pārgalvības dēļ, mēdz
iekļūt dažādās paaugstināta riska situācijās. Augstais negadījumos iesaistīto bērnu un
pusaudžu skaits liek domāt par nepieciešamību veicināt jaunajos satiksmes dalībniekos
izpratni par ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Lai palielinātu ceļu satiksmes
drošību un jauniešu spēju analizēt notikumus atrodoties satiksmē, jau desmito gadu
tiek rīkotas Vislatvijas sacensības – “Gribu būt mobils”. Konkursā “Gribu būt mobils”
dalībniekiem būs iespēja savas teorētiskās zināšanas nostiprināt ar jaunām praktiskām
iemaņām, kas tiks iegūtas, pildot dažādus atraktīvus uzdevumus gan klātienē, gan
interaktīvajā vidē. Viens no galvenajiem sacensību mērķiem ir bērniem un jauniešiem
interesantā un saistošā veidā iemācīt atbildīgu attieksmi ne tikai pret sevi, bet arī pret
pārējiem satiksmes dalībniekiem, kā arī izskaidrot, kādas sekas var būt neapdomīgai
un riskantai rīcībai uz ceļa. Mācību konkurss risināsies četrās daļās – priekšsacīkstēs,
neklātienes daļā, reģionālajos pusfinālos un finālā. Neklātienes daļas veiksmīgākie

dalībnieki nokļūs reģionālajos pusfinālos, kas risināsies septiņās dažādās Latvijas
pilsētās – Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Madonā un Jēkabpilī. Savukārt
konkursa noslēgums ir paredzēts fināla sacensībās Rīgā, kur tiksies un par erudītākās
komandas titulu cīnīsies septiņu reģionālo pusfinālu uzvarētāji. Pasākumā paredzētas
arī lieliskas un motivējošas balvas gan skolēniem, gan skolotājiem. Komandas, kuras
finālā ierindosies no 4. līdz 7. vietai, savā īpašumā saņems sporta preču dāvanu kartes,
3. vietas ieguvēji saņems dāvanu karti ceļojuma iegādei 50 EUR vērtībā, 2. vietas
īpašnieki bezmaksas 4G internetu sešiem mēnešiem, savukārt 1. vietas ieguvēji katrs
savā īpašumā iegūs modernus giroskūterus. Sacensību laikā tiks noteiktas arī aktīvākās
skolas, kuru pedagogiem būs iespēja doties ceļojumā uz vienu no pasaulē
populārākajiem zinātnes centriem “Tekniska museet” Stokholmā. Līdz šim konkursā
pieteikušās gandrīz 300 komandas no visas Latvijas un par vēstnešiem kļuvušas
daudzas sabiedrībā pazīstamas personas, to skaitā, mūziķis un raidījumu vadītājs
Valters Frīdenbergs, Latvijas velosipēdu zīmola “Ērenpreiss” vadītājs Toms Ērenpreiss,
velotriālists Jānis Lācis, modele un raidījumu vadītāja Māra Sleja, kā arī ekstravagantā
radio un televīzijas raidījumu vadītāja Ketija Šēnberga. Raidījuma “Te!” vadītājas Māras
Slejas video stāsts: https://www.youtube.com/watch?v=F1THtBsoK-k Plašāku
informāciju par konkursu, kā arī pieteikuma anketu atradīsiet: www.gribubutmobils.lv
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