
 

 
CSDD aicina pedagogus pieteikties semināram  

“Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.” 
 
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) 15. martā aicina sākumskolas un pamatskolas 
skolotājus, jaunatnes darbiniekus, ikvienu izglītības jomas interesentu uz profesionālās 
kompetences pilnveides semināru “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. 
Dari.”.  
 
Seminārs notiks Daugavpils Inovāciju centrā, Vienības ielā 30, Daugavpilī.  
 
Pedagogiem tiek piedāvāti trīs semināru laiki: plkst. 10.00, plkst. 13.00, plkst. 16.00.  
 
Pieteikšanās uz semināru sev ērtā laikā šeit 
Pieteikšanās norit līdz 2023. gada 12. martam.  
Vietu skaits ir ierobežots. Dalība seminārā ir bez maksas.  
 
Semināri tiek organizēti izglītības projekta “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” 
ietvaros, un to mērķis ir atbalstīt Latvijas pedagogus jauno satiksmes dalībnieku izglītošanā. Ir 
izstrādāts apjomīgs mācību un metodiskais līdzeklis, kas ietver izziņas informāciju, vēstījumus 
skolēniem, darba lapas, spēles un metodisko paņēmienu aprakstus. Katrs mācību materiālā iekļautais 
temata izklāsts ietver matricu drošas uzvedības algoritmu izveidei uz ceļa: Redzi un klausies. Domā. 
Prognozē. Dari. 
 
Balstoties uz šiem materiāliem ir izveidota arī digitāla spēle zināšanu stiprināšanai un pārbaudei.  
Semināru vadīs materiālu autori – Dr. paed. Dace Medne, profesore, sertificēta psiholoģe, izglītības 
metodiķe Liene Valdmane, sākumskolas pedagoģe Ivetta Sirica. 
 
“CSDD jau izsenis īsteno izglītības projektus ar ļoti skaidru mērķi – veicināt zinošas, pārliecinātas un 
drošas jaunās satiksmes dalībnieku paaudzes veidošanos un attīstību, tādējādi samazinot ceļu 
satiksmes negadījumos cietušo bērnu skaitu. Lai to panāktu, īpaši būtiski ir atbalstīt Latvijas 
skolotājus, sniedzot ne tikai iespēju papildināt zināšanas par satiksmes drošību, bet arī risinājumus, 
kā šīs zināšanas nodot skolēniem, iekļaujot satiksmes drošības tematiku mācību saturā,” stāsta CSDD 
Izglītības projektu vadītāja Guna Zvīgule. 
 
Seminārs “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.” ir plānots kā deviņu 
stundu programma, kur klātienes tikšanos papildinās divi tiešsaistes semināri. Pēc pilna semināru cikla 
apmeklēšanas dalībnieki saņems apliecību par apgūtu profesionālas kompetences pilnveides 
programmu (9 stundas). Aicināsim projekta dalībniekus izmantot izstrādātos materiālus, kā arī 
piedalīties “Ideju bankas” veidošanā, par to saņemot arī vērtīgas balvas.  
 
Informācija par projektu, kā arī visi projektā izstrādātie materiāli pedagogiem ir bez maksas un 
pieejami šeit.  
 
 
 
 

Jūsu CSDD 

http://berniem.csdd.lv/content/index.php/registracija-pamatskolai
http://berniem.csdd.lv/content/index.php/par-projektu

