Valsts izglītības satura centrs no 1.oktobra līdz 8.oktobrim
organizē Drošības nedēļu
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar dažādām institūcijām organizē ikgadējo
“Drošības nedēļu” no 1. līdz 8.oktobrim. Tās mērķis ir veicināt skolēnu prasmes izvērtēt
situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski atbildīgus un veselībai un
drošībai labvēlīgus lēmumus, kā arī veidot veselīgus un drošus paradumus ikdienā. VISC
aicina pedagogus ar bērniem un viņu vecākiem šajā rudenī aktualizēt šādas tēmas –
drošība internetā, fiziskā drošība un izpratnes veicināšana par donoru kustību Latvijā.
Drošības nedēļas ietvaros notiks vairāki pasākumi.
Izglītojošas stundas 4.klašu skolēniem par drošību, izmantojot mobilās lietotnes
Lai akcentētu sākumskolas bērnu drošības nozīmi, izmantojot mobilās lietotnes,
Drošības nedēļas ietvaros tehnoloģiju uzņēmums Cisco vadīs informatīvas stundas
4.klašu skolēniem Rīgas Angļu ģimnāzijā un Rīgas Teikas vidusskolā. Tehnoloģiju blogeris
un mājas lapas Kursors.lv izveidotājs Kristaps Skutelis dalīsies pieredzē, kā droši lietot
internetu, runās par bērnu vidū populārāko aplikāciju draudiem un ar piemēriem
izspēlēs situācijas, kādas bērni var piedzīvot, izmantojot mobilās lietotnes. Informatīvās
stundas tiek rīkotas sadarbībā ar CERT.lv un Drossinternets.lv
Drošības nedēļas pasākums Daugavpilī “Viena diena drošībai”
VAS Latvijas dzelzceļš un deviņas citas organizācijas (Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests, AS Latvijas gāze, Valsts policija, AS Sadales tīkls, Latvijas Banka, Ceļu
satiksmes drošības direkcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Drošāka
interneta centrs un AS Latvijas Valsts meži) Drošības nedēļas ietvaros 2.oktobrī
Daugavpilī organizē pasākumu “Viena diena drošībai”. Pasākumā piedalīsies Daugavpils
pilsētas un pagastu skolu 4.klašu skolēni (833 bērni).
Pasākuma laikā Daugavpilī notiks arī filmas “Lai dzīvo bērni!” pirmizrāde. Šī gada
projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros tapusi režisores Dainas Rašenbaumas un redaktores
Kristas Vāveres filma “Tas notiek ar tevi”.
Katram mūsu filmas varonim ir kāda diena, kuru viņš vai viņa atcerēsies uz visiem
laikiem. Tās ir dienas, kad viņi piedzīvojuši ko sāpīgu, briesmīgu un traumējošu. Tās ir arī
viņu laimīgās dienas. Jo viņi ir izdzīvojuši. Pārcietuši operācijas, sāpes, dusmas... un

tomēr viņi ir dzīvi. Viņi stāsta par pārdzīvoto tādēļ, ka negrib, lai tas, kas notika ar
viņiem, jebkad nenotiktu ar tevi.
Stāsti, kurus filmā redzēsiet, nav retums. Tie notiek katru dienu tepat līdzās. Ne visi
beidzas traģiski. Daži tā arī paliek atmiņā kā joki un jautrības. Daži – atstāj sāpīgas sekas
uz visu dzīvi. Kaut kādā vecumā mēs gribam būt pieauguši. Izrādās, ka pieaudzis tu esi
nevis tad, kad tev ir savs mocis un tiesības, bet kad saproti, ka tas, ko dari, ir tevis paša
labā vai ļaunā. Ne skolotāju, ne vecāku, ne policijas vai draugu, bet tevis paša labā vai
ļaunā. Tādēļ pirms dari, tiešām padomā, vai esi gatavs arī sliktākajam, kas var notikt.
Ar savām idejām un atbalstu projektā gadu no gada piedalās AS Latvenergo, VAS Latvijas
Dzelzceļš un Ceļu satiksmes drošības direkcija.
Drošības nedēļas laikā tiks nodrošināta filmas demonstrēšana arī Latvijas skolās.
Informatīvas lekcijas jauniešiem par asins ziedošanu
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Valsts asinsdonoru centrs aicina Latvijas skolas iesaistīties sabiedrības izglītošanā par
asins ziedošanu un donoru kustību. Ir sagatavots informatīvs lekciju ciklu vidusskolas
vecuma jauniešiem ar mērķi sniegt informāciju par asins ziedošanu, sadalīšanu,
uzglabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm, tādejādi mudinot jauniešus būt
aktīviem sabiedrības locekļiem un iesaistīties donoru kustībā. Skolas tiek aicinātas
pieteikties arī ekskursijai Valsts asinsdonoru centrā.

Drošības nedēļas laikā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.klašu skolēni tiks iepazīstināti ar
donoru kustību Latvijā.
Pieteikt lekcijas savā skolā iespējams rakstot uz e-pastu: ina.svilane@vadc.gov.lv vai
zvanīt 67408874.
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Ceļu satiksmes drošības direkcijas aicinājums
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau devīto gadu pēc kārtas
aicina 6.–8. klašu skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā
topošajiem mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – „Gribu būt
mobils!”. Tā uzvarētāji būs zināmi 2016. gada pavasarī. 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. Tieši šajā vecumā skolēni ceļu satiksmē ir ne tikai gājēji, bet arī velosipēdu
vadītāji un vēlas kļūt par mopēdu vadītājiem. Viņiem jāmāk pieņemt atbildīgus lēmumus
arī sarežģītās satiksmes situācijās.

4

Sākot ar 28. septembri ir iespējams aizpildīt pieteikuma anketu mājas lapā
www.bērniem.csdd.lv, izmantojot linku no konkursa banera vai arī mājas lapā
www.gribubutmobils.lv .
Konkursu organizē CSDD sadarbībā ar SIA „Aģentūra VB Plus”. Projekts tiek finansēts no
OCTA prēmijām. Projektu atbalsta Rīgas Motormuzejs, SIA „Skaisto skatu aģentūra”, SIA
„Ādažu kukulītis” un gardie „Kinder” produkti.
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