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ŠODIEN BIĻETENĀ
Apbalvo starptautisko mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētājus

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Tiks rīkota Drošības nedēļa

APBALVO STARPTAUTISKO MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŢU UZVARĒTĀJUS
17.februārī Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis un izglītības un zinātnes
ministrs Rolands Broks Ministru
kabinetā apbalvoja Latvijas skolēnus,
kas 2010.gadā starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs ieguva 3
sudraba medaļas, 6 bronzas medaļas
un 5 Atzinības rakstus. Vienlaikus
tika godināti arī skolēnu pedagogi.
Laureātiem un viņu pedagogiem tika
izmaksātas
naudas
balvas
–
kopsummā 15 200 latu – un pasniegti
Ministru kabineta Goda diplomi.
Sveicot olimpiāžu dalībniekus, runas
teica Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis, izglītības un zinātnes
ministrs Rolands Broks, kā arī Valsts
izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis, kurās pauda prieku par skolēnu sasniegumiem, kā arī
izteica pateicību par Latvijas vārda nešanu pasaulē. Tāpat pateicība tika izteikta pedagogiem, kuri ieguldīja
darbu un pūles skolnieku sagatavošanā, kā arī jauniešu vecākiem, kuri atbalstīja un iedrošināja
atbildīgajam uzdevumam.
Laureātu vidū ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents, šobrīd – Kembridžas Universitātes Svētās Katrīnas
koledžas Dabas zinību specialitātes programmas 1.kursa students Roberts Bluķis, Rīgas 22.vidusskolas
absolvents, šobrīd – RTU Ķīmijas fakultātes 1.kursa students Viktors Pozņaks, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas
absolvents, šobrīd – LU Fizikas un matemātikas fakultātes 1.kursa students Normunds Vilciņš, Rīgas
71.vidusskolas 12.klases skolnieks Eduards Kaļiņičenko, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents, šobrīd –
Kembridžas Universitātes Datorzinātnes programmas 1.kursa students Oļegs Ošmjans, Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas absolvents, šobrīd – Kembridžas Universitātes Matemātikas programmas 1.kursa students
Pēteris Eriņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Anna Stikāne, Rīgas 40.vidusskolas
absolvents, šobrīd – Maskavas Fizikas tehniskā institūta 1.kursa students Andrejs Hmeļovs, Rīgas
Klasiskās ģimnāzijas 12.klases skolnieks Sergejs Lukaņihins, Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvents, šobrīd –
LU Datorikas fakultātes 1.kursa students Artūrs Znotiņš.
Tāpat tika sveikta arī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja, R.Bluķa pedagoģe Agrita Veide, LU Ķīmijas
fakultātes Vispārīgās ķīmijas laboratorijas vadītāja, R.Bluķa pedagoģe Skaidrīte Pakule, Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas skolotājs, N.Vilciņa un P.Eriņa pedagogs Andrejs Liepiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas
skolotāja, N.Vilciņa pedagoģe Inese Lagzda, LU asociētais profesors, N.Vilciņa pedagogs Juris Smotrovs,

Rīgas 71.vidusskolas skolotājs, E.Kaļiņičenko pedagogs Andrejs Sirotkins, SIA "Progmeistars" vecākais
pasniedzējs, E.Kaļiņičenko un O.Ošmjana pedagogs Sergejs Meļņiks, Rīgas 71.vidusskolas skolotāja,
E.Kaļiņičenko pedagoģe Andželika Ceriņa, LU doktorants, E.Kaļiņičenko pedagogs Aleksandrs Belovs,
Rīgas 22.vidusskolas skolotāja, V.Pozņaka pedagoģe Valentīna Koroļkova, Latvijas Organiskās sintēzes
institūta pētnieks, V.Pozņaka pedagogs Juris Fotins, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja, A.Stikānes
pedagoģe Anta Artiņa, LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedras docente, A.Stikānes pedagoģe
Māra Vikmane, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja, P.Eriņa un O.Ošmjana pedagoģe Aija Vasiļevska, LU
profesors, P.Eriņa pedagogs Andris Ambainis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja, P.Eriņa pedagoģe Aija
Lūse, SIA "Syncrosoft" programmētājs, O.Ošmjana pedagogs Māris Valdats, Rīgas 40.vidusskolas
skolotājs, A.Hmeļova pedagogs Vladimirs Markevičs, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotājs, A.Hmeļova
pedagogs Jānis Krūmiņš, Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja, A.Znotiņa pedagoģe Eleonora Bleive, Rīgas
Klasiskās ģimnāzijas skolotāja, S.Lukaņihina pedagoģe Svetlana Sokolova, LU Fizikas un matemātikas
fakultātes Teorētiskās fizikas katedras lektors, S.Lukaņihina pedagogs Vjačeslavs Kaščejevs.
>> Uz sākumu

TIKS RĪKOTA DROŠĪBAS NEDĒĻA
25.februārī notika Konsultatīvās padomes drošības jautājumu risināšanai vispārējā izglītībā sanāksme, kurā
tika runāts par pavasara Drošības nedēļu un civilās aizsardzības mācību programmas izveidi.
Jau kopš 2004.gada tiek rīkota Drošības nedēļa – pasākumu kopums, kas ļauj Latvijas skolēniem mācīties
un uzzināt par savu, kā arī apkārtējās vides drošību. Tradicionāli tā ir nedēļa aprīļa beigās vai maija sākumā,
kā arī viena nedēļa rudenī.
Lai šo pasākumu veidotu pēc iespējas daudzpusīgāku un nodrošinātu pilnīgāku informāciju par dažādām
drošības jomām, tika aicināti pārstāvji no organizācijām, kas saistītas ar drošības jautājumiem. Sanāksmē
piedalījās pārstāvji no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, a/s "Latvijas Gāzes", Valsts policijas, Valsts
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas Stradiņa
universitātes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Sanāksmē tika pārspriesti drošības jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli bērnu un jauniešu vidū, kā arī runāts par
iespējamām šī gada Drošības nedēļas tematikām. Tāpat tika aktualizēts jautājums par civilās drošības
mācību programmas izveidi, kas tiktu iekļauta vispārējās izglītības mācību saturā.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Biznesa plānu konkurss – iespēja iegūt apmaksātu studiju vietu Latvijas Universitātē!
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti aicina 9.–12.klašu skolēnus piedalīties JAL Biznesa plānu
konkursā, kurš norisināsies jau 16.gadu. Prasībām atbilstoši noformētu darbu var iesniegt līdz 28.martam.
Šis konkurss dod iespēju ikvienam skolēnam izmantot un praktiski pārbaudīt iegūtās zināšanas ekonomikā
un komerczinībās.
Izvērtējot Biznesa plānus, žūrija ņems vērā šādus kritērijus:
- Preces vai pakalpojuma konkurētspēja Latvijas un ārvalstu tirgos;
- Biznesa idejas ilgtermiņa iespējas;
- Biznesa idejas iespējas veicināt produkta eksportu;
- Inovatīvā produkta prototips/paraugs vai cita veida pamatojums;
- Produkta ar augstu pievienoto vērtību prototips/paraugs vai cita veida pamatojums.
Nacionālais biznesa plānu konkursa fināls norisināsies šī gada maijā Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātē. Tajā labāko darbu autori prezentēs savas biznesa idejas uzņēmējiem un nozaru

ekspertiem.
Labākais biznesa plāns iegūs galveno balvu – apmaksātu studiju vietu Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē.
Konkursa nolikums šeit
Darbus aicinām iesniegt šeit
Vairāk informācijas www.pirmaismiljons.lv!

1.martā sākas pieteikšanās LU Fonda mecenātu stipendijām 12.klašu abiturientiem
No 1. līdz 21.martam 12.klases abiturientiem, topošajiem Latvijas Universitātes (LU) studentiem, iespējams
pieteikties LU Fonda stipendiju programmai "Ceļamaize 2011" un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijai,
aizpildot anketu mājaslapā www.fonds.lv.
Stipendija paredzēta sabiedriski aktīviem un motivētiem topošajiem studentiem, kuriem ir nepietiekams
finansējums studiju nodrošināšanai, bet možs prāts, skaidra nākotnes vīzija un labas sekmes mācībās.
Stipendijas apjoms ir 1500 lati, ko var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai
(dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai pilnveidei).
Lai pieteiktos stipendijai, līdz 21.martam mājaslapā www.fonds.lv jāizpilda noteikta parauga pieteikuma
anketa un CV, jāpievieno 11.klases liecība (jāieskenē) un rekomendācija no vidusskolas direktora vai
ārpusskolas un interešu izglītības iestādes vadītāja (jāieskenē), rekomendācija no pašvaldības sociālā
darbinieka (jāieskenē); izziņa no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai
apgrūtināto sociālo stāvokli (jāieskenē) un citi dokumenti, kas varētu palīdzēt iegūt stipendiju.
Pieteikumus no 24.marta līdz 7.aprīlim izvērtēs komisija neklātienē, uz otrās kārtas intervijām ar komisiju
klātienē tiks aicināti labākie pretendenti (no 11.aprīļa līdz 6.maijam). Stipendiāti 2011./2012.akadēmiskajam
gadam būs zināmi 16.maijā.

Raidījums 12.klašu skolēniem par iestāšanās iespējām Latvijas universitātēs
Šajā svētdienā LTV7 raidījums "Aktualitātes" uzrunās 12.klašu skolēnus, sniedzot atbildes par iestāšanās
iespējām Latvijas universitātēs, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības
universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Tiks apskatīta izstādes "Skola 2011" norise, apciemojot
universitāšu stendus, kā arī apmeklētas pašas mācību iestādes, uzrunājot universitāšu rektorus, fakultāšu
dekānus un pašus studentus, kuri stāstīs par studiju programmām, iestāšanās nosacījumiem, budžeta vietām,
studentu dzīvi un par iespējām, kādas paveras pēc universitātes absolvēšanas. SIA „AGD Grupa”
producētais raidījums "Aktualitātes" tiks translēts LTV7 kanālā svētdien, 6.martā, plkst.9.50. Raidījuma
atkārtojums tiks rādīts 11.martā plkst.7.55.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
VISC mājaslapā ir izveidota jauna sadaļa Fotogalerijas.
Matemātikas 61.valsts olimpiādes dalībniekiem
Par Mūsdienu deju jaunrades konkursu Latgalē
Vēstures 17.valsts olimpiādes 12.klašu dalībniekiem
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā
Metodiskie semināri republikas novadu 1.klašu angļu valodas skolotājiem
Pirms eksāmeniem 9.klasē
Ekspertu viedokļi
VUGD materiāli bērnu drošībai
ESF projekta starprezultātu video konference
Vēstures 9.klašu 17. valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu 37.valsts olimpiādes uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu 37.valsts olimpiādes uzaicinātie dalībnieki
Mainīts konkursa LIDICE 2011 laureātu darbu izstādes norises laiks
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:

