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Drošības nedēļas laikā skolēni izzina kiberdrošības un ceļa drošības jautājumus
Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 1. līdz 8. oktobrim organizēja Drošības nedēļu.
Tās mērķis bija veicināt skolēnu spēju izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un
pieņemt personiski atbildīgu, veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu.
Lai akcentētu sākumskolas bērnu drošības nozīmi, izmantojot mobilās lietotnes, Drošības
nedēļas ietvaros tehnoloģiju uzņēmums Cisco vadīja informatīvi izglītojošas mācību stundas
4. klašu skolēniem Rīgas Angļu ģimnāzijā un Rīgas Teikas vidusskolā. Tehnoloģiju blogeris
un mājas lapas Kursors.lv izveidotājs Kristaps Skutelis dalījās pieredzē, kā droši lietot
internetu, un informēja par bērnu vidū populārāko aplikāciju draudiem. Ar piemēriem tika
izspēlētas situācijas, kādas bērni var piedzīvot, izmantojot mobilās lietotnes.
Informatīvās stundas rīkotas sadarbībā ar CERT.lv un Drossinternets.lv.
Drošības nedēļas laikā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11. klašu skolēni iepazinās ar donoru kustību
Latvijā. Valsts asinsdonoru centrs aicināja Latvijas skolas iesaistīties sabiedrības izglītošanā
par asins ziedošanu un donoru kustību.
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicināja 6.–8. klašu skolēnus piedalīties aizraujošā
konkursā topošajiem mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – „Gribu būt mobils!”.
Konkursa mērķis ir pilnveidot 6. - 8. klašu skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošības
jautājumiem un par personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot
aizraujošu un kvalitatīvu izglītības modeli – konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem.
Konkurss notika jau devīto gadu, un šā gada konkursa rezultāti būs zināmi 2016. gada
pavasarī.
Savukārt Daugavpilī sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu, AS “Latvijas gāze”, Valsts Policiju, AS “Sadales tīkls”, Latvijas Banku,
Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Drošāka
interneta centru un AS “Latvijas valsts meži” Drošības nedēļas ietvaros tika organizēts
pasākums “Viena diena drošībai”. Pasākumā apmeklēja 833 Daugavpils pilsētas un pagastu
skolu 4.klašu skolēni.
Šā gada projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros ir tapusi režisores Dainas Rašenbaumas un
redaktores Kristas Vāveres filma “Tas notiek ar tevi”. Pasākuma laikā Daugavpilī notika šīs
filmas pirmizrāde.
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VISC izsaka pateicību Rīgas Angļu ģimnāzijai, Rīgas Teikas vidusskolai un Ziemeļvalstu
ģimnāzijai par atsaucību un neviltotu ieinteresētību skolēnu izglītošanā par drošības
jautājumiem. Vēlamies pateikties arī Daugavpils Mūzikas vidusskolai un Daugavpils pilsētas
bērnu un jauniešu centra ,,Jaunība” mākslas kolektīviem par radošajiem un daudzveidīgajiem
priekšnesumiem. Paldies, arī VAS “Latvijas dzelzceļš” un visiem citiem sadarbības
partneriem par iesaistīšanos Drošības nedēļas organizēšanā, lai pievērstu skolēnu uzmanību
tādu zināšanu apguvei, kas palīdz atpazīt bīstamās situācijas bērnu ikdienas dzīvē.
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