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SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA

2014.gada 16.septembrī
CSDD izveidojusi improvizētu ceļu satiksmes eksāmenu gājējiem
Jaunāko satiksmes dalībnieku drošībai veltītās informatīvās kampaņas „Drošs ceļš uz
skolu” ietvaros Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) izveidojusi īpašu aplikāciju
internetā – Ceļu satiksmes eksāmens gājējiem. Bērni aicināti apgūt ceļu satiksmes
noteikumus jaunajā CSDD satiksmes drošības portālā berniem.csdd.lv un zināšanu praktisko
pielietojumu pārbaudīt ar aplikācijā ietvertajiem uzdevumiem.
No 16. līdz 29.septembrim ikviens, jo īpaši jaunākie satiksmes dalībnieki var
nokārtot improvizētu gājēja eksāmenu CSDD Draugiem.lv lapā http://ej.uz/Gajejs_eks.
Eksāmenā ir jāizvērtē desmit dažādas ikdienas situācijas satiksmē un jāizvēlas pareiza rīcība
Pareizi atbildot uz visiem eksāmena jautājumiem, iespējams iegūt Gājēja sertifikātu,
ko var virtuāli atrādīt saviem draugiem. Visi, kuri būs sekmīgi nokārtojuši eksāmenu un
iegūto rezultātu publicējuši savā Draugiem.lv profilā, piedalīsies balvas – iPad mini – izlozē.
Balvas saņēmējs tiks paziņots 29.septembrī, publicējot izlozes uzvarētāja vārdu CSDD
Facebook.com un Draugiem.lv profilos.
Jāatgādina, ka šī gada astoņos mēnešos dažādos ceļu satiksmes negadījumos cietuši
jau 334 bērni (vecumā līdz 14 gadiem). Diemžēl četri negadījumi beigušies letāli un
kopējam negadījumu skaitam ir pieaugoša tendence. Vasaras un rudens periods ir laiks, kad
satiksmes negadījumos visbiežāk cieš bērni. Turklāt 80% šādu negadījumu notiek diennakts
gaišajās stundās, galvenokārt darbadienu pēcpusdienās – laikā, kad skolēni atgriežas mājās
no mācību iestādēm.
Lai aicinātu Latvijas skolēnus apgūt un ikdienā ievērot ceļu satiksmes noteikumus,
CSDD, Satiksmes ministrija un Valsts policija kopā ar partneri – apdrošināšanas sabiedrību
ERGO – īsteno satiksmes drošības kampaņu „Drošs ceļš uz skolu”. Kampaņas ietvaros
Latvijas skolēni tiek uzrunāti ar video klipiem, aicinot apgūt un ievērot ceļu satiksmes
noteikumus. Savukārt ikgadējās Drošības nedēļas ietvaros no 22. septembra skolēniem,
skolotājiem un jebkuram interesentam portālā berniem.csdd.lv būs pieejama atraktīva video
lekcija par drošu dalību satiksmē, ko izmantot satiksmes noteikumu pamatzināšanu
pilnveidei.
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