
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
Labdien, skolēni, skolotāji un skolu direktori! 

 
Aicinām pieteikties CSDD jauno velosipēdistu sacensībām – 

„Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2018”! 
                            

Jau 25.gadu pēc kārtas Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) rīko konkursu 
jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums” un aicina 
skolēnus pieteikties dalībai tajā. Lai piedalītos sacensībās, skolēniem jābūt dzimušiem 2006.-
2008.gadā, jāizveido četru cilvēku komanda (kuras sastāvā ir ne vairāk kā 2 zēni), jāizdomā 
tās nosaukums un jāpiesakās. Atgādinām, ka komandas dalība sacensībās jāsaskaņo ar 
skolotāju vai citu pieaugušo, un katru komandu uz sacensībām pavada viens vai divi 
pieaugušie – skolotāji vai vecāki.  

Arī šogad 1.kārtas sacensību dalībniekiem būs iespēja nokārtot velosipēdu vadītāju 

kvalifikācijas eksāmenu un sekmīga rezultāta gadījumā (8 un vairāk pareizas atbildes) būs 

iespēja skolā saņemt vadītāja apliecību. 

Jauno satiksmes dalībnieku foruma pirmās kārtas pieteikuma anketa atrodama CSDD 
mājas lapā: http://www.berniem.csdd.lv/ sadaļā - KONKURSI. Pieteikuma anketas jāaizpilda 
ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst.10.00 pirms sacensību norises.  

Sacensību nolikums atrodams CSDD mājas lapā: www.berniem.csdd.lv, turpat 
meklējams arī sacensību vērtēšanas nolikums. Arī šajā sezonā sacensības „Jauno satiksmes 
dalībnieku forums” norisināsies četrās kārtās:  

- pirmā kārta: kopskaitā 32 sacensības notiks Latvijas reģionos no 10.aprīļa līdz 
25.maijam. Sacensību norises grafiks atrodams CSDD mājas lapā: 
www.berniem.csdd.lv; 

- otrā kārta: reģionālais pusfināls, notiks no 26.aprīļa līdz 28.maijam. Šīm sacensībām 
kvalificējas komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu Foruma pirmās kārtas 
sacensībās.; 

- trešā kārta: Latvijas fināls, kas norisināsies 1. jūnijā. Tajā piedalīsies komandas, kuras 
ieguvušas augstāko novērtējumu (1. – 3.vietai) sava reģiona jeb otrās kārtas 
sacensībās un kurās ir 2 meitenes un 2 zēni; 

- ceturtā kārta: Foruma trešās kārtas sacensību 1. un 2. vietas komandu dalībnieki ir 
kandidāti iekļaušanai Latvijas izlasē, kas piedalīsies Foruma Eiropas Jauno satiksmes 
dalībnieku sacensībās Ungārijā 2018. gada septembrī. Bērna atkārtota dalība Eiropas 
Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās nav pieļaujama. 
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Visās kārtās sacensību dalībniekiem jādemonstrē teorētiskās zināšanas par ceļu 

satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, 
jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana. Sacensību laikā var tikt 
piedāvāti papildu uzdevumi, ar ko dalībnieki tiks iepazīstināti maču laikā. Savukārt ceturtās 
kārtas ietvaros būs iekļauti arī Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) (franču: Fédération 
Internationale de l' Automobile) īpaši sagatavoti satiksmes drošības un praktiskās braukšanas 
iemaņu pārbaudījumi. 

Jauno satiksmes dalībnieku foruma satura izstrādē CSDD sadarbojas ar Valsts 
izglītības satura centru. Sacensības organizē un vada CSDD, tās finansē OCTA, savukārt 
Latvijas izlases dalību Foruma ceturtās kārtas sacensībās nodrošina Latvijas Automoto 
biedrība (LAMB). 
 

Aicinām pieteikuma anketu „Jauno satiksmes dalībnieku forums” aizpildīt CSDD mājas lapā: 
www.berniem.lv sadaļā – KONKURSI. Visi iesniegumā minētie dati tiks izmantoti tikai sacensību 
organizēšanas vajadzībām.  

Pirmās  kārtas sacensību grafiks 

Nr Novadi un pilsētas Vieta Datums, laiks 

1 Amatas , Cēsu, Raunas, Priekuļu, 

Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas 

un Pārgaujas novads  

Priekuļu vidusskola  10. aprīlis plkst. 10.00 

2 Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads Limbažu pilsētas stadions 11. aprīlis, plkst.11.00 

 

3 Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras, 

Beverīnas un Naukšēnu novads un Valmieras 

pilsēta 

Valmieras Valsts 

ģimnāzija 

12. aprīlis, plkst.11.00 

4 Gulbenes novads Gulbenes sporta centrs 13. aprīlis, plkst.11.00 

5 Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas un 

Varakļānu novads 

CSDD Madonas nodaļa 17. aprīlis plkst.11.00 

6 Apes un Alūksnes novads Alūksnes sākumskola 18. aprīlis plkst.11.00 

7 Jelgavas pilsēta Jelgavas 4. sākumskola 

 

19. aprīlis plkst.11.00 

8 Jelgavas un Ozolnieku novads 

9 Auces, Tērvetes un Dobeles novads Dobeles pilsētas stadions 20. aprīlis plkst.11.00 

10 Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads Kuldīgas sporta manēža 23. aprīlis plkst.11.00 
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11 Dundagas, Talsu un Rojas novads CSDD Talsu nodaļa 24. aprīlis plkst.11.00 

12 Ventspils pilsēta un Ventspils novads  CSDD Ventspils nodaļa 25. aprīlis plkst.11.00 

13 Liepājas pilsēta  Oskara Kalpaka Liepājas 

15. vidusskola; 

26. aprīlis plkst.11.00 

14 Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, 

Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas un 

Aizputes novads 

15 Saldus un Brocēnu novads Saldus sākumskola  27.  aprīlis plkst. 11:00 

16 Rīgas pilsēta Biķernieku kompleksā 

sporta bāze 

 

2.maijs plkst. 11.00 

 17 Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas, 

Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, 

Siguldas, Inčukalna, Carnikavas, Ādažu, 

Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu 

un Sējas novads 

 

18 Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils 

novads 

CSDD Tukuma nodaļa 3. maijs plkst.11.00 

19 Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, 

Aizkraukles un Skrīveru novads 

Aizkraukles sporta centrs 8. maijs plkst.11.00 

20 Iecavas, Bauskas,  Vecumnieku un 

Rundāles novads  

Rīgas Motormuzeja 

Bauskas filiāle 

9. maijs plkst.11.00 

21 Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un 

Krustpils novads un Jēkabpils pilsēta 

CSDD Jēkabpils nodaļa 10. maijs plkst.11.00 

22 Valkas, Strenču un Smiltenes novads Valkas pamatskola 11. maijs plkst.11.00  

23 Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļi un 

Vārkavas novads 

Preiļu bērnu un jauniešu 

sporta skola 

15. maijs plkst. 11.00 

24 Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles 

novads 

Ogres stadions CSDD 16. maijs plkst. 10.00 

25 Jūrmalas pilsēta Kauguri, pie kapteiņa 

Zolta pieminekļa 

17. maijs plkst.11.00  



26 Rēzeknes pilsēta Rēzeknes 5. vidusskola 

 

18. maijs plkst. 11.00 

 27 Viļānu un Rēzeknes novads 

28 Daugavpils pilsēta  Daugavpils 9.vidusskola 

 

22. maijs plkst.11.00 

 29 Daugavpils un Ilūkstes novads 

30 Kārsavas, Ludzas, Zilupes un Ciblas 

novads  

Ludzas atpūtas parks  23. maijs plkst.11.00 

31 Baltinavas, Balvu, Viļakas un Rugāju 

novads 

Balvu pilsētas ģimnāzija  24. maijs  plkst. 11.00 

32 Krāslavas un Dagdas novads Krāslavas Varavīksnes 

vidusskola 

25. maijs plkst.11.00 

 

 

2.kārta (reģionālie pusfināli) 

Nr Reģioni Vieta Datums, laiks 

1 Liepājas  un Ventspils pilsēta, Grobiņas, 

Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, 

Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Ventspils, 

Saldus un Brocēnu novads 

Oskara Kalpaka Liepājas 

15. vidusskola 

8. maijs, plkst. 11.00 

2 Jelgavas pilsēta, Iecavas, Bauskas,  

Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas, 

Ozolnieku, Auces, Tērvetes un Dobeles 

novads  

Rīgas Motormuzeja 

Bauskas filiāle 

17. maijs, plkst.11.00 

3 Valmieras pilsēta, Mazsalacas, Rūjienas, 

Burtnieku, Valmieras, Beverīnas, 

Naukšēnu, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, 

Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, 

Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, 

Pārgaujas, Valkas, Strenču un Smiltenes 

novads 

Valmieras Valsts 

ģimnāzija 

 

18. maijs, plkst.11.00 

4 Jūrmalas pilsēta, Alsungas, Kuldīgas, 

Skrundas, Dundagas Talsu, Rojas, 

Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils 

novads 

Kuldīgas sporta manēža 24. maijs plkst.11.00 



5 Rīgas pilsēta, Babītes, Mārupes, 

Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, 

Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, 

Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, 

Baldones, Krimuldas, Stopiņu, Sējas, 

Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles 

novads 

Biķernieku kompleksā 

sporta bāze 

25. maijs, plkst.11.00 

6 Gulbenes, Apes, Alūksnes, Cesvaines, 

Lubānas, Ērgļu, Madonas un Varakļānu, 

Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, 

Aizkraukles un Skrīveru novads 

Gulbenes pilsētas 

stadions 

28. maijs plkst.11.00 

7 Rēzeknes un Jēkabpils pilsēta, Baltinavas, 

Balvu, Viļakas, Rugāju, Viļānu, Rēzeknes, 

Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, 

Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un 

Krustpils novads 

Balvu pilsētas ģimnāzija 29 maijs plkst.11.00 

8 Daugavpils pilsēta, Aglonas, Riebiņu, 

Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Daugavpils, 

Ilūkstes, Krāslavas un Dagdas novads 

Preiļu bērnu un jauniešu 

sporta skola 

30. maijs plkst.11.00 

 

Vienlaikus vēršam jūsu uzmanību uz to, ka katram pieteiktajam dalībniekam ir 
nepieciešama vecāku atļauja dalībai konkursā. Vecāku/aizbildņa atļaujas veidlapa ir 
pievienota vēstules pielikumā, un to ir iespējams izdrukāt un nodot vecākiem parakstīšanai. 
Atļauja jāiesniedz konkursa organizatoriem sacensību dienā, reģistrācijas laikā. Vecāku 
atļauja ir obligāts priekšnosacījums, un tās neesamības gadījumā potenciālajam dalībniekam 
diemžēl tiks liegta iespēja piedalīties konkursā. 
 
Uz tikšanos sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2018”! 
Ar cieņu – Jūsu CSDD  
Kontaktiem: sacensību „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2018” organizatoru pārstāvis 
Normunds Bērzs, e-pasts: Normunds.Berzs@gmail.com. 29254399 
 

 

 

 

 

 

 



 
Vecāku atļauja dalībai  

CSDD jauno velosipēdistu sacensībās – 
„Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2018” 

 
 
Cienījamie vecāki/aizbildņi! 

 
No 2018.gada 10.aprīļa līdz 2018.gada septembrim jau 25. gadu pēc kārtas 

norisināsies Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotais konkurss jaunajiem un 

topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums”. 

Pasākuma mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos 

un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā 

stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās 

situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu un veidot skolēnos 

pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes 

dalībniekiem. 

Informējam, ka konkursa norise un tā ietvaros notiekošās aktivitātes tiks iemūžinātas 

foto un video materiālos, kuros var būt redzams jūsu bērns. Materiāli var tikt izmantoti 

publiskajā telpā, kā, piemēram, sniedzot informāciju par konkursu organizatora mājaslapās, 

sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Instagram u.c.), plašsaziņas līdzekļos (piem., televīzija, 

ziņu portāli internetā u.c.), kā arī veidojot reklāmas materiālus. 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar „Jauno satiksmes dalībnieku 

forums – 2018” nolikumu, kas ir pieejams mājaslapas berniem.csdd.lv sadaļā Konkursi, 

izvēloties attiecīgo konkursu,  un atļauju savam bērnam piedalīties minētajā konkursā. 

 

…………………………………………………………  (datums) 

 

 

………………………………………………………… (dalībnieka vārds, uzvārds) 

 

 

………………………………………………………… (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds) 

 

 

…………………………………………………………  (vecāka/aizbildņa paraksts) 

 

Vecāka/aizbildņa atļauja jānogādā komandas pavadītājam. 




