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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2011.gada 23.septembrī, Rīgā
Viena nedēļa tavai drošībai!
Rudens drošības nedēļas aktivitātes.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka rudens drošības nedēļa notiks no
2011.gada 26.septembra līdz 30.septembrim. Drošības nedēļa piedāvās daudzveidīgas un
aizraujošas aktivitātes, kurās iesaistīties aicināti ne tikai skolēni un pedagogi, bet arī vecāki un
ikviens, kas vēlas palīdzēt skolēniem izzināt drošības jautājumus.
Minētās nedēļas laikā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem "Latvenergo" piedāvā
videomateriālu, kurā galvenais varonis Ernests stāsta par elektrodrošību, kā arī radošo
konkursu.
Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina 6.–8.klases skolēnus rudens drošības nedēļas
laikā uzsākt gatavošanos konkursam "Gribu būt mobils", kas sāksies 2011.gada 4.oktobrī.
Konkursā būs interesanti jautājumi par velosipēdu un mopēdu vadītāju uzvedību kopīgā ceļu
satiksmē, kā arī tā būs iespēja pārbaudīt jau esošās zināšanas un iemācīties ko jaunu par savu
drošību.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests, Rīgas Pašvaldības policija, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotile un
apdrošināšanas uzņēmums AAS "Balta" izsludina bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu
"Jūra nav līdz ceļiem" par drošību uz ūdens vasaras sezonā.
Tāpat drošības nedēļas laikā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar
Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Liepājas Pašvaldības policiju,
Valsts Robežsardzi, AS "Latvijas Gāze", Ceļu satiksmes drošības direkciju, Bērnu tiesību
aizsardzības inspekciju un VAS "Latvijas dzelzceļš" rīkos pasākumu Liepājā "Viena diena
drošībai" ar dažādām aktivitātēm un nodarbībām par drošību.
Drošības nedēļa ir pasākums, kura laikā tiek aktualizēti dažādi ar drošību saistīti
jautājumi un tā ir paredzēta Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem gan pirmsskolas, gan
skolas vecumā. Drošības nedēļas mērķis ir pilnveidot zināšanas par cilvēka un apkārtējās
vides drošības nozīmi ikdienā.
VISC drošības nedēļas laikā aicina skolotājus aktualizēt jautājumus par drošību
mācību stundās, kā arī piedalīties VISC sadarbības partneru organizētajos konkursos un
aktivitātēs. Tāpat arī gaidīsim pieredzes stāstus par skolās veiksmīgi organizētiem drošības
nedēļas pasākumiem.
Informāciju par drošības nedēļas pasākumiem var atrast VISC mājaslapā
www.visc.gov.lv.
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