
 

 
 
 

 
 

Eiropas Mobilitātes nedēļas 
nacionālā konkursa nolikums 

 

I MĒRĶIS 
 
Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem un palielināt 
Latvijas pašvaldību, skolu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju dalību Eiropas Mobilitātes nedēļā. 
 
II Konkursa organizatori  
 
Konkurss tiek īstenots Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas Eiropas Mobilitātes nedēļa 2019 ietvaros. 
Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA Prospero.  
 
III Konkursa kritēriji pašvaldībām 
 
1. Jāreģistrējas dalībai Eiropas Mobilitātes nedēļā – www.mobilityweek.eu. 

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 10. septembrim. 
 

2. Jāizpilda vismaz viens no sekojošajiem kritērijiem: 
 

a) Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā no 2019. gada 16. līdz 22. septembrim jāīsteno ikgadējai tēmai 
“Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu” veltīti pasākumi un aktivitātes. 

 
b) 2019. gada 22. septembrī jāorganizē akcija Diena bez auto – dienas laikā atbrīvojot ielu, ielas 

posmu vai laukumu gājējiem, riteņbraucējiem vai sabiedriskajiem transportiem un slēdzot satiksmi 
citiem motorizētiem transportlīdzekļiem. 

 
c) Laika periodā no 2018.gada oktobra līdz 2019. gada 10. septembrim jābūt realizētam vismaz 

vienam pastāvīgam risinājumam/pasākumam, kas mazina privāto automašīnu izmantošanu un 
veicina iedzīvotāju paradumu maiņu par labu videi draudzīgam pārvietošanās/transporta veidam 
(piemēram, jaunas gājēju pārejas, transporta joslas, riteņbraucēju joslas vai stāvvietas, 
elektromobiļu uzlādes punkti, gājēju ielas, u.c. pasākumi), kas jāpopularizē vai jāatklāj Eiropas 
Mobilitātes nedēļas laikā. 

 
IV Konkursa kritēriji nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un skolām 
 

1.Jāreģistrējas dalībai - http://www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions/ 
 

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 10. septembrim. 
 
2. Jāapraksta videi draudzīgas pārvietošanās jomā veiktās aktivitātes, kas realizētas laika posmā no 
2018.gada oktobra līdz 2019.gada septembrim. 
 
Noderīgi resursi, kas ir pieejami tiešsaistē: 

• EMN vizuālās vadlīnijas: http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/ 
• EMN 2019 gadavadmotīvs “Multimodalitāte”: http://www.mobilityweek.eu/theme-2019/ 
• Citi noderīgi resursi: (brošūra, plakāts, labākās prakses rokasgrāmata): 

http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/ 
 

V Apbalvošana 
 

Konkursa apbalvošana pašvaldībām, NVO, uzņēmumiem un skolām, kuru pieteikumi atbildīs nolikumam, 
Eiropas Mobilitātes Nedēļas ietvaros. Pašvaldības, kuras būs izpildījušas visus kritērijus, saņems tiesības 
piedalīties starptautiskajai Eiropas Mobilitātes nedēļas balvai – “EUROPEANMOBILITYWEEK Award”. 
Finālisti tiks sveikti prestižā ceremonijā Briselē 2020. gada pavasarī un izrādīti dažādos video un 
publikācijās. 

http://registration.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/

