Egita Kancāne

Jelgavā notika bērnu drošības izglītības
pasākums “Viena diena drošībai”
Skolēnu Drošības nedēļas ietvaros 22. septembrī vairāk nekā 600
Jelgavas 4. klašu audzēkņu piedalījās bērnu drošības izglītības pasākumā
“Viena diena drošībai”, ko Jelgavā organizēja AS “Sadales tīkls”.
Pasākumā bērni iepazinās ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem
drošības jautājumiem.

Atsaucoties AS “Sadales tīkls” iniciatīvai, pasākumā piedalījās un par
dažādiem sadzīves drošības aspektiem stāstīja Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests, Valsts Policija, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Ceļu
satiksmes drošības direkcija un Rīgas motormuzejs, Latvijas Interneta
asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Banka,
kā arī uzņēmumi “Latvijas Dzelzceļš” “Latvijas Valsts meži” ,“Latvijas
Gāze” un AS “Sadales tīkls”.

Pasākuma laikā bērniem bija gan unikāla iespēja tuvumā aplūkot
pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – ātrās
palīdzības automašīnu, ugunsdzēsēju automašīnu, policijas automašīnu
u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus,
skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažādās citās aktivitātēs.
Pasākuma laikā skolēni apguva gan elektrodrošības jautājumus, gan
drošības nosacījumus sliežu ceļu tuvumā, guva priekšstatu par
neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un
pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl ceļā uz negadījuma vietu,
uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas
situācijās, apguva gāzes drošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt savu
naudu, tās drošības pazīmes, pareizi to uzglabāt un rīkoties ar norēķinu
kartēm, ieguva informāciju par drošību internetā, apguva tīru mežu
alfabētu kopā ar Cūkmenu, kā arī mācījās, kā pareizi un droši izklaidēties
batutā un piepūšamajās atrakcijās utt.

Ierodoties uz pasākumu, visas klašu grupas saņēma uzdevumu lapu, kurā
bija jāsavāc speciālas atzīmes no katra uzņēmuma vai organizācijas
stenda par noklausīto drošības prezentāciju. Tās klases, kas bija
savākušas visas atzīmes, dienas noslēgumā piedalījās izlozē. Galveno
balvu – klases ekskursiju uz Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju un

Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā – saņēma Jelgavas 3. sākumskolas 4.d
klase un Jelgavas 2. pamatskolas 4.a klase. Veicināšanas balvu –
ekskursiju uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jelgavas
filiāli – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 4.m1 klase un Jelgavas
5.vidusskolas 4.a klase. Savukārt, ekskursiju uz Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeja Jelgavas filiāli – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 4.m2
klase un Jelgavas 6. vidusskolas 4.a klase.

Organizatori bija parūpējušies, lai kontrolpunkti skolēniem patiešām
būtu interesanti un noderīgi. Piemēram, Jelgavas 4. vidusskolas 4.d
klases skolniecei Lienei Šurmai visinteresantākā šķita no Neatliekamās
medicīniskās palīdzības centra iegūtā informācija. “Apmēram zināju, kā ir
jāveic elpināšana, taču man jaunums bija tas, ka cietušajam ir jāatgāž
galva un jāpārbauda elpceļi. Dakteri ļoti interesanti stāstīja un atbildēja
uz visiem maniem jautājumiem.” Arī Lienes skolotāja Ilga Martinsone
atzina, ka šādi pasākumi skolēniem ir ļoti nozīmīgi. “Bērni ne tikai uzzina
daudz ko jaunu, bet arī atkārto jau uzkrātās zināšanas. Protams, lieliski ir
tas, ka šo visu var pārbaudīt praksē. Tiešām ļoti vērtīga diena – bērnus
īpaši ieinteresēja ugunsdzēsēju stacija un policijas stacija.”

Kā, uzrunājot pasākuma dalībniekus, atzina AS “Sadales tīkls”
Nodrošinājuma direktors Signis Rīns: “Daudzas lietas, kas ikdienā ir ļoti
nepieciešamas, neapdomīgi rīkojoties, ir arī ļoti bīstamas. Tāpēc esam
gandarīti par lielo Jelgavas skolēnu atsaucību, apmeklējot pasākumu
“Viena diena drošībai”, un ceram, ka projekta laikā gūtās zināšanas
daudzus pasargās no neapdomīgas rīcības un traumām. Atcerieties, ka
šodien iegūtās zināšanas būs noderīgas visa mūža garumā un tad, kad
aiziesiet mājās, pastāstiet par redzēto un dzirdēto arī saviem draugiem
un vecākiem.”
Drošības pasākums norisinājās Jelgavas Valsts ģimnāzijas Jelgavas Sporta
hallē. Bērnu drošības izglītības pasākums “Viena diena drošībai” notika
jau trešo gadu. Iepriekš pasākums ir ticis organizēts Liepājā un
Daugavpilī. AS “Sadales tīkls” organizēja projektu sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru, Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas Izglītības pārvaldi
un Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju.

