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Saskaņots:                                                                
Valsts izglītības satura centrs 
Vadītājs 
 

APSTIPRINU 
CSDD valdes priekšsēdētājs 

 

                                   G. Catlaks                     
2019.gada „……” ………………………                   
 

 

A. Lukstiņš 
2019.gada „…..” ……………………… 

 

 
Konkursa  “ Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā” 

NOLIKUMS 
 

 
1. MĒRĶIS  

 
Veicināt Latvijas satiksmes drošības jautājumu mācīšanu topošajiem velosipēdu 

vadītājiem - 4.klašu audzēkņiem, lai skolēnos attīstītos izpratne par zināšanu pielietošanas 
nepieciešamību ikdienas dzīvē un veidotos pareizas uzvedības iemaņas uz ceļa. 

 
2. LAIKS 
 

Konkurss notiek no 2018. gada septembra līdz 2019. gada 31.maijam. 
 

3. DALĪBNIEKI 
 

Konkursā aicinātas piedalīties visas Latvijas vispārējās izglītības iestādes un to 
pedagogi.  
 
4. ORGANIZATORI 
 

Konkursu rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Slēdzot papildus vienošanās 
līgumus, projekta norisē, ievērojot šī Nolikuma prasības, var piedalīties citas organizācijas 
un firmas. 
 
5. NORISE 
 

2018./2019. mācību gadā CSDD visā Latvijā aicina 4.klašu audzinātājus, sociālo zinību 
pedagogus, velopulciņu vadītājus u.c. pedagogus iesaistīties sākumskolas skolēnu 
apmācībā, sagatavojot audzēkņus velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai savā skolā. 
Projekta laikā tiek noteikta skolu aktivitāte un iesaiste satiksmes drošības projekta 
realizācijā savā skolā.  

Skolas projekta realizācijai noslēdz līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), 
pedagogi saņem mācību materiālus un veic skolēnu apmācību un sagatavošanu velosipēdu 
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vadītāju eksāmenam. Skolotājs piesaka portālā https://kval.csdd.lv/velo/ eksāmenam 
sagatavotos skolēnus un novada CSDD akceptēto eksāmenu savā skolā.  
Lai piedalītos skolotāju darba novērtējumā, skola līdz 2019.gada 31. maijam sniedz  
sekojošu informāciju projekta “ Mācies un iegūsti velosipēdā vadītāja apliecību savā skolā” 
realizētājiem SIA Aģentūra VB Plus (elektroniski uz e-pastu velo@agencyvb.lv): 

-  pedagoga vārds un uzvārds, kas piedalās projektā, 
-  kopējais audzēkņu skaits pedagoga mācību grupā (4. klases) un cik no tiem pedagogs 

ir izglītojis, 
- skolēnu skaits, kas sekmīgi nokārtojuši velosipēdu vadītāju eksāmenu projekta ietvaros 

2018./2019.mācību gadā minētā pedagoga vadībā (tikai 4.klases skolēni). 
Skolotāju sniegums, par kuriem augstāk minētā informācija netiks iesniegta minētajā 

termiņā, netiks vērtēts. 
 

Pilna informācija par CSDD projektu  pieejama mājas lapā www.berniem.csdd.lv  
 

6.VĒRTĒŠANA 
 
Skolotāju motivācijas programma: 
 
Latvijas izglītības iestādes, kas nodrošina sākumskolas, pamatskolas vai interešu izglītības 
programmas, iedalās četrās grupās (ņemot vērā skolēnu skaitu): 
 
 Balvas saņem 
Lielās skolas - skolēnu skaits 300<  (230 skolas) 13 labākie pedagogi  
Vidējās skolas - Skolēnu skaits 100-300 (198 skolas) 13 labākie pedagogi 
Mazās skolas - Skolēnu skaits <100 (244 skolas) 12 labākie pedagogi 
Velosipēdu pulciņi - interešu izglītības iestādes 2 labākie pedagogi 

 
Punktus nosaka katram pedagogam pēc kvalitatīvā, kvantitatīvā rādītāja velosipēdu vadītāju 
apmācībā un eksāmenos un jauno satiksmes dalībnieku forumā piedalījušos bērnu skaitu. 
 
Kvantitatīvais rādītājs – Katra pedagoga apmācībai piesaistīto skolēnu skaits velosipēda 
vadītāja apliecības iegūšanai savā skolā  tiek dalīts ar kopējo skolēnu skaitu 4.klasē, iegūst 
koeficientu, to pareizinot ar bērnu skaitu, kas tikuši apmācīti un gala rezultāts izdalīts ar divi. 
 
Kvalitatīvais rādītājs – Katra pedagoga eksāmenu nolikušo skolēnu skaitu izdala ar 
apmācīto skolēnu skaitu, iegūst koeficientu, to pareizinot ar skolēnu skaitu, kas nolikuši 
eksāmenu ar pirmo reizi. Gala rezultātam pieskaita skolēnu vidējo atzīmi eksāmenā. 
 
Gadījumos, kad vairākiem pedagogiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota 
mācību spēkam, kuram ir lielāks kvalitatīvā rādītāja koeficents. Gadījumā, ja arī tas sakrīt, 
tad priekšroka ir skolotājam, kura skolēni  eksāmenu kārtojuši agrāk. 
 



 

 3 

 
     7.REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 
 
Rezultātus paziņos līdz 2019.gada 15.jūnijam mājas lapā www.berniem.csdd.lv 
 
 
   8.APBALVOŠANA 
 

40 aktīvākie  pedagogi - projekta dalībnieki - ar lielāko punktu skaitu katrs saņems balvā 
dāvanu karti 75,00 EUR vērtībā. Par dāvanu kartes saņemšanas kārtību  organizatori 
pedagogus informēs individuāli. 

Trīs projekta aktīvākās skolas, pēc CSDD ieskatiem, iegūs  veicināšanas balvas - 
velosipēdista apmācības un izveicības pārbaudes komplektu. 

 
 

 

Papildu informācija: Valda Kjaspere, CSDD Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: 67025730, e-pasts: valda.kjaspere@csdd.gov.lv 


