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VISC IR SAGATAVOJIS SPECIĀLU E-IZDEVUMU AR INFORMĀCIJU PAR RUDENS DROŠĪBAS NEDĒĻAS
JAUNUMIEM UN AKTIVITĀTĒM.
ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
Notiek rudens drošības nedēļa

CSDD rīko konkursu 6.–8. klašu skolēniem

Konkurss bērniem un jauniešiem "Jūra nav līdz
ceļiem"

Latvenergo piedāvā videofilmu un konkursu

Pasākums "Viena diena drošībai"

Drošības nedēļas konkursu uzvarētāju
apbalvošana

NOTIEK RUDENS DROŠĪBAS NEDĒĻA
Valsts izglītības satura centrs informē, ka rudens drošības nedēļa notiek no 2011.gada 26.septembra līdz
30.septembrim. Drošības nedēļas laikā aktualizēti dažādi ar drošību saistīti jautājumi Latvijas izglītības
iestādēs.
Drošības nedēļas mērķis ir uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi
ikdienā. VISC aicina skolotājus šajā nedēļā aktualizēt dažādas tēmas par drošību, kā arī piedāvās dažādus
sadarbības partneru konkursus un materiālus, kas saistīti ar drošības tēmu. Ar drošības nedēļu saistītajiem
jaunumiem un aktivitātēm var iepazīties www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

KONKURSS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM "JŪRA NAV LĪDZ CEĻIEM"
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Rīgas
Pašvaldības policija, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotile un apdrošināšanas uzņēmums AAS
"Balta" uzsāktajā sabiedrības informēšanas kampaņā izsludina bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu
"Jūra nav līdz ceļiem" par drošību uz ūdens vasaras sezonā. Bērnu un jauniešu plakātu konkurss "Jūra nav
līdz ceļiem" tiek izsludināts, lai atklātu labākos vizuālos un grafiskos materiālus. Konkursa dalībnieki tiek
aicināti savas idejas pamatot ar apraksta palīdzību. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni
par drošību uz ūdens un rīcību ārkārtas situācijās, kā arī pievērst uzmanību problēmai, kas skar bērnu un
jauniešu izglītošanu drošībai uz ūdens. Konkursā drīkst piedalīties ikviens bērns un jaunietis vecumā līdz 20
gadu vecumam. Darbi konkursam jāiesniedz līdz 2011. gada 30. septembrim. Konkursa labākos darbus
izmantos nākošās peldsezonas informatīvajās kampaņās un informatīvo materiālu izgatavošanā, radošo
darbu izstādēs un muzeja fondu papildināšanai.
Konkursa nolikums
>> Uz sākumu

PASĀKUMS "VIENA DIENA DROŠĪBAI"

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu, Liepājas Pašvaldības policiju, Valsts Robežsardzi, AS „Latvijas Gāzi”, Ceļu satiksmes
drošības direkciju, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un VAS “Latvijas dzelzceļš” rīkos pasākumu
„Viena diena drošībai” ar dažādām aktivitātēm un nodarbībām, kurās skolēni uzzinās visu par drošību.
Pasākums notiek šā gada 27.septembrī Liepājas Olimpiskajā centrā.
Caur aizraujošām rotaļām bērniem būs iespēja iemācīties un atkārtot pamatlietas par to, kā pasargāt sevi un
citus no bīstamām situācijām. Bērni varēs iekāpt ugunsdzēsēju un policijas automašīnās, aplūkot glābēju
ekipējumu un pārbaudīt savas zināšanas atjautības konkursos, kuros varēs laimēt dažādas balvas.
>> Uz sākumu

CSDD RĪKO KONKURSU 6.–8. KLAŠU SKOLĒNIEM
CSDD aicina 6.–8.klašu 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 atsvaidzināt jau esošās zināšanas un iemācīties
ko jaunu par savu drošību, braucot ar mopēdu.
Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties izglītojošā ceļojumā uz zinātnes centru Coppernicus Science
Centre Varšavā. Arī fināla sacensību otrās un trešās vietas ieguvējiem būs iespēja doties nelielā ceļojumā,
apmeklējot kādu no Baltijas valstīm. Veiksmīgos konkursa neklātienes kārtas un visus klātienes septiņu
pusfinālu dalībniekus gaida stilīgas balvas.
Pieteikuma anketas, konkursa nolikums un plašāka informācija ir pieejama konkursa mājas lapā. Konkursa
uzdevumus varēs sākt risināt no 2011.gada 4.oktobra. Drošības nedēļas laikā gatavojamies startam!
Dalībniekus sagaida radoši izaicinājumi, sīva cīņa un lieliskas balvas!
CSDD aicina skolas apmeklēt un izmantot iespēju kārtot velosipēdu vadītāju eksāmenu Rīgas Motormuzejā.
Velosipēdu vadītāju eksāmens (pirmajā reizē) ir bez maksas un arī vadītāja apliecība ir bezmaksas. Lai
pieteiktos muzeja apmeklējumam, lūdzam zvanīt uz Motormuzeju +371 67097170 vai Laimdotai Lasei
+37129346334.
Ja vēl ne esat pārliecināti par savām ceļu satiksmes noteikumu zināšanām, drošības nedēļas laikā Rīgas
Motormuzejā var izvēlēties apmeklējumu – lekcija velosipēda vadītāja eksāmena kārtošanai. Lekcija iekļauj
nepieciešamo ceļu satiksmes noteikumu apmācību un filmas noskatīšanos saistībā ar velosipēdu braukšanas
noteikumiem. Pēc lekcijas noklausīšanās iespējams nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu un iegūt
velosipēda vadītāja apliecību.
>> Uz sākumu

LATVENERGO PIEDĀVĀ VIDEOFILMU PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS
VECUMA BĒRNIEM UN IZSLUDINA KONKURSU
Rudens drošības nedēļas ietvaros Latvenergo koncerns vēlas aicināt gan pirmsskolas vecuma bērnus, gan
1.–4. klašu skolēnus iepazīties ar jaunāko uzņēmuma elektrodrošības produktu – dziesmas "Elektrība ir
īsta!" mūzikas klipu. Dziesmu un videoklipu ir iespējams noskatīties Latvenergo mājaslapā.
Mājaslapā ir iespējams gan noskatīties izglītojošo videoklipu, gan iepazīties ar sadaļā esošo informatīvi
izglītojošo materiālu. Aicinām pedagogus kopīgi ar skolēniem pārrunāt redzēto un dzirdēto, kā arī izpildīt
zināšanu pārbaudes testu.
Rudens drošības nedēļas ietvaros Latvenergo izsludina konkursu 1.–4. klašu skolēniem, kura uzdevums ir
grupās vai individuāli izdomāt un izveidot galda spēli par videofilmas varoni Ernestu. Galda spēli var
veidot, izmantojot zīmuļus, krāsainos krītiņus, flomāsterus, aplikācijas papīru un citus materiālus. Spēlei
jāpievieno neliels apraksts ar spēles noteikumiem.
Katram darbam jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, skolas adrese un skolotāja kontaktinformācija
(e-pasta adrese, tālruņa numurs). Konkursa darbu iesniegt vai nosūtīt VISC, (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050)

ar norādi "Latvenergo konkursam". Darbu iesūtīšanas
Papildinformācija: helena.blumberga@latvenergo.lv.

termiņš

–

2011

gada

17.oktobris.

>> Uz sākumu

DROŠĪBAS NEDĒĻAS KONKURSU UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
29.septembrī VISC sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu organizē 2011.gada pavasara drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" konkursu
uzvarētāju apbalvošanu. Pasākums notiks Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Rīgā, Hanzas ielā 5, uz kuru ir
aicināti konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

