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DARBĪGĀ KOPIENA IZGLĪTO PAR DROŠĪBU PIE ŪDENS
Latvijā statistika par nelaimes gadījumiem uz ūdens ir biedējoša – 2020.gadā izcelti jau vairāk
nekā 60 noslīkušie. Un lielākajā daļā gadījumu pie vainas ir peldētāju pārgalvība un izpratnes trūkums.
14.jūlijā Daugavpils pilsētas „Darbīgo kopienu” aktīvisti Gubiščes ezera krastā organizēja āra
nodarbību bērniem un pusaudžiem par drošu uzvedību pie ūdens. Tās gaitā 37 Daugavpils pilsētas
bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem bija iespēja nostiprināt zināšanas par drošu uzvedību pie ūdens un
trenēt savas prasmes.
Nodarbības pirmajā daļā piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Daugavpils 2.daļas ugunsdzēsēji glābēji – vada komandieris Agris Leikums, ugunsdzēsējs glābējs
(autovadītājs) Sergejs Borovkovs un ugunsdzēsējs glābējs Viktors Kurcišs, kuri noklausījās bērnu atbildes uz
viktorīnas jautājumiem par drošu uzvedību pie ūdens un komentēja tās. Ugunsdzēsēji glābēji demonstrēja
glābšanas aprīkojumu un atbildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem.
Nodarbības turpinājumā bērni sadalījās komandās un piedalījās tematiskajā spēlē, kuras gaitā 6 stacijās
komandas demonstrēja savas zināšanas par drošību pie ūdens, vingrinājās pazīt un pareizi salikt brīdinājuma
zīmes, pierādīja savu veiklību stafetēs ar glābšanas riņķi, glābšanas vestēm un nestuvēm, kā arī precizitāti
šaušanā mērķī ar ūdens pistolēm.
Nodarbības organizatori pateicas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes
Daugavpils 2.daļas komandierim Vitālijam Lisovam un bērnu un jauniešu nometnes "Veselības spēks"
vadītājai Tatjanai Krūmiņai par sadarbību un atsaucību.
Projektu „Darbīgās kopienas” četrās Latgales pašvaldībās īsteno Izglītības iniciatīvu centrs
sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta partneris un līdzfinansētājs ir Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvalde. Projekta “Darbīgās kopienas” galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestāžu un
vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību,
plānojot un organizējot iedzīvotājiem saistošas aktivitātes, kuras dod labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmē
vietējās kopienas ikdienu.
British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru
un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras,
izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu
cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada
British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras,
sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.
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Par tuvākajām aktivitātēm Daugavpils Kopienas resursu centrā un iespējām iesaistīties interesēties pie
projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatores Daugavpilī Arvitas Jukšas (tālr: 26825598; epasts: arvita.juksa@inbox.lv).

