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ŠODIEN BIĻETENĀ
Drošības nedēļas aktivitātes

Vides izziņas spēļu konkursa noslēgums

Noslēgusies Latvijas 35.skolēnu zinātniskā
konference

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Mācību priekšmeti "Latvijas vēsture" un "Pasaules
vēsture" tiks apgūti paralēli
Sākusies mācību priekšmetu olimpiāţu laureātu
sveikšana

DROŠĪBAS NEDĒĻAS AKTIVITĀTES
Valsts izglītības satura centrs informē, ka pavasara drošības nedēļa "Vai varam būt droši?" notiek no
2011.gada 26.aprīļa līdz 29.aprīlim. Drošības nedēļa ir pasākums, kura laikā tiek aktualizēti daţādi ar
drošību saistīti jautājumi un tā ir paredzēta Latvijas vispārizglītītojošo iestāţu 1.–12.klašu skolēniem un
profesionālo izglītības iestāţu audzēkņiem.
Minētās nedēļas laikā VISC organizē konkursus un pasākumus sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un biedrību
"Ielu sports". VISC aicina skolotājus aktualizēt drošības jautājumus skolēnu vidū, izmantojot VISC un
sadarbības partneru sagatavotos materiālus, kas pieejami VISC mājaslapā.

Aktivitātes 1.–6.klašu skolēniem
1.–6.klašu skolēniem drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" laikā aicinām skolotājus aktualizēt
jautājumus par vides ķīmisko drošību. Materiāli par šo tēmu tiek piedāvāti sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitāti. Iesakām izmantot RSU piedāvātos informatīvos materiālus par ķimikālijām, ķīmisko produktu
marķējumu simboliem un ķimikāliju jauno klasifikācijas un marķēšanas sistēmu.
Aicinām arī noskatīties un demonstrēt filmiņas, kurās darbojas galvenais varonis Napo un viņa partneri,
parādot sadzīves situācijas, kurās nākas saskarties ar ķīmiskiem produktiem, un izmantot RSU sagatavoto
informāciju par videomateriāliem. Filmiņas "Aizsargā savu ādu" un "Uzmanību, ķimikālijas!" varat atrast
Napo
vietnē.
Pēc videomateriālu noskatīšanās iesakām veikt daţādas aktivitātes (piemēram, diskusijas par specifiskiem
darba drošības aspektiem), kas veicinātu 1.–6.klašu skolēnu sapratni par ķīmisko vielu ietekmi uz cilvēka
organismu un vidi.
VISC aicina skolas sūtīt drošības nedēļas aktivitāšu izvērtējumu un labās pieredzes paraugus uz e-pasta
adresi prese@visc.gov.lv. Interesantākie iesūtītie materiāli tiks publicēti drošības nedēļas organizatoru
mājaslapās.

Plakātu konkurss "Pavasaris ≠ kūla! 7.–9.klašu skolēniem
7.–9.klašu skolēniem drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" ietvaros VISC sadarbībā ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē plakātu konkursu "Pavasaris ≠ kūla!". Konkursa mērķis ir
rosināt 7.–9.klašu skolēnus saskatīt kūlas dedzināšanas izraisītā kaitējuma apmērus un sekas, attēlot tos

plakātā, izmantojot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus. Konkursa dalībnieka uzdevums ir patstāvīgi un
radoši brīvi izvēlētā vizuālās mākslas tehnikā (piemēram, zīmējums, gleznojums, kolāţa) izveidot plakātu.
Darba ideju skolēniem jāsaista ar kūlas dedzināšanas kaitējuma nosodījumu vai iespējamo situācijas
risinājumu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu par kūlas
dedzināšanas radītajiem ugunsgrēkiem, ko aicinām izmantot aktualizējot tēmu par vides ugunsdrošību un
kūlas dedzināšanas kaitīgo ietekmi uz vidi.

Videokonkurss "Palīdzi un esi drošs" 10.–12.klašu skolēniem un profesionālo izglītības
iestāţu audzēkņiem
Drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" ietvaros VISC sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu un biedrību "Ielu sports" organizē videokonkursu "Palīdzi un esi drošs". Konkursa mērķis ir
veicināt izpratni 10.–12.klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāţu audzēkņiem par pirmās
palīdzības sniegšanu un tās nozīmi daţādās dzīves situācijās. Konkursa dalībnieku uzdevums ir izveidot
videosiţetu par pirmās palīdzības sniegšanu, izvēloties kādu no konkursa nolikumā piedāvātajām tēmām.
Iesakām meklēt informāciju par pirmās palīdzības sniegšanas jautājumiem, izmantojot NMPD mājaslapā
pieejamo
informāciju.
Papildu informācija un konkursu nolikumi atrodami VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

NOSLĒGUSIES LATVIJAS 35.SKOLĒNU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE
Latvijas 35. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā
un Latvijas Kultūras akadēmijā no 2011.gada 15.aprīlim līdz 17. aprīlim. 477 skolēni vērtēšanai bija
pieteikuši 395 darbus, 311 darbi tika prezentēt klātienē. 173 autori (144 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes,
2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Noslēdzies arī atlases konkurss Latvijas skolēnu līdzdalībai starptautiskos zinātnes konkursos. 20.aprīlī
Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 23. Eiropas Savienības
Jauno zinātnieku konkursā Helsinkos/Somijā šī gada septembrī. Konkursā piedalīsies:
Rīgas Franču liceja 12.klases skolēni Jana Čaplinska un Jānis Kalniņš (fizika);
Rīgas 64.vidusskolas 11.klases skolnieki Agnis Mednis un Kaspars Reinis (bioloģija);
Rīgas 64.viduskolas 11.klases skolnieki Andris Avots un Raivis Eglītis (ķīmija).
2011.gada jūlijā Bratislavā notiks Starptautiskā zinātnes izstāde, kurā Latviju pārstāvēs:
Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.klases skolnieki Oskars Kupčs un Kristiāns Melnis (fizika);
Rīgas pilsētas 2.ģimnāzijas12.klases skolēni Laila Plakane un Gints Rausis (bioloģija);
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Oskars Platnieks (ķīmija);
Baldones vidusskolas 11.klases skolniece Unda Kaļķe (astronomija).
>> Uz sākumu

MĀCĪBU PRIEKŠMETI "LATVIJAS VĒSTURE" UN "PASAULES VĒSTURE" TIKS
APGŪTI PARALĒLI
2011.gada 26.aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"".
Grozījumi paredz izmaiņas vēstures apguves modelī atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" un

"Pasaules vēsture" standartiem, nosakot pakāpenisku pāreju uz divu atsevišķu mācību priekšmetu paralēlu
apguvi no 2011./2012.mācību gada pamatizglītībā, sākot ar 6.klasi. Mācību priekšmeta "Latvijas un
pasaules vēstures" sadalīšana mācību priekšmetos "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" nodrošinās
vēstures mācību satura proporcionālu sadali un valsts interesēm atbilstošu apgūstamo jautājumu prioritāti.
>> Uz sākumu

SĀKUSIES MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŢU LAUREĀTU SVEIKŠANA
Ir noslēgušies mācību priekšmetu olimpiāţu valsts posmi un VISC apbalvo to uzvarētājus.
13.aprīlī notika Vides projektu 16.valsts olimpiādes laureātu un viņu pedagogu apbalvošanas pasākums,
kurš notika A/S "Latvijas valsts meţi" telpās. Skolēnus sveica Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis
Vasiļevskis, A/S "Latvijas valsts meţi" Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs un biedrības
"Latvijas Zaļā Josta" pārstāve Madara Skrastiņa. Skolēnus sveikt bija ieradies arī Cūkmens. Valsts izglītības
satura centrs izsaka pateicību A/S "Latvijas valsts meţi" un biedrības "Latvijas Zaļā Josta" par sagādātajām
balvām skolēniem un skolotājiem, kā arī skolotājiem un darbu konsultantiem par skolēnu gatavošanu
olimpiādei.
20.aprīlī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika Latviešu valodas un literatūras 37.valsts olimpiādes 8.–
9.klasei un 11.–12.klasei, kā arī Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 27.valsts olimpiādes 7.–8.klasei laureātu apbalvošana. Skolēnus un skolotājus sveica Latvijas
Universitātes rektors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
dekāns Andris Kangro, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju
izglītības nodaļas profesore Anna Vulāne un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas
priekšsēdētāja Anita Vanaga. Latviešu valodas olimpiādēs kopā valsts posmā piedalījās 233 Latvijas
skolēni. Balvas skolēniem un skolotājiem sagādāja Latviešu valodas aģentūra un Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūts. VISC izsaka pateicību olimpiādes organizatoriem LU Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes mācībspēkiem un studentiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem
par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
27.aprīlī Gētes institūtā notika Vācu valodas 41.valsts olimpiādes laureātu apbalvošana. Skolēnus sveica
Vācu valodas konsultants un koordinators Latvijā Holgers Dēne un Latvijas Vācu valodas skolotāju
asociācijas valdes priekšsēdētāja Valija Vahere. Olimpiādes valsts posmā piedalījās 61 Latvijas skolēns.
Balvas skolēniem un skolotājiem sagādāja Gētes institūts. VISC izsaka pateicību olimpiādes organizatoriem
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijai par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par
skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Uz sākumu

VIDES IZZIŅAS SPĒĻU KONKURSA NOSLĒGUMS
Simtiem skolēnu visā Latvijā piedalījušies vides izziņas spēļu konkursā "Iepazīsti vidi". Šāds konkurss
notiek jau desmito gadu un katru gadu tam ir cita vides tēma. Šogad tā ir "Baltijas jūra".
Republikas konkursam tika iesūtītas labākās spēles no 57 Latvijas novadiem, no kurām 32 labākās atlasītas
dalībai noslēguma pasākumā Rīgā. Vairāk kā 100 spēļu autoru tiksies 29.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā
"Altona", Rīgā, Altonavas ielā 6, lai iepazīstinātu ar savām spēlēm.. Lai gan tēma visām spēlēm ir viena,
tomēr tās ir ļoti daudzveidīgas gan pēc satura, gan formas.
Ar
iepriekšējos
gados
izveidotajām
spēlēm
var
iepazīties
VISC
mājaslapā
http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/metmat.shtml. Konkursa galveno balvu – braucienu ar prāmi uz
Stokholmu – arī šogad sarūpējusi AS Tallink Latvija.

>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Nacionālo Skolēnu Mācību Uzņēmumu Fināls 2011
Šī gada 29.aprīlī Biznesa augstskolā Turība biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija" (JAL) un Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU) programmas atbalstītājs Baltijas valstīs
"Swedbank" organizē Nacionālo Skolēnu Mācību Uzņēmumu Fnālu 2011. Uzvarētājiem būs iespēja
pārstāvēt Latviju Eiropas Skolēnu Mācību Uzņēmumu finālā augustā, Norvēģijā, kurš norisināsies
vienlaikus ar Junior Achievement Worldwide biznesa līderu forumu.
Nacionālā SMU Fināla mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas
uzņēmējspējas praktiskā rīcībā, sekmējot skolēnu iemaņas inovatīvu ideju attīstībā, kā arī attīstīt skolēnu
spējas pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina personisko un sabiedrisko labklājību.
Konkursa finālā piedalīsies 17 Skolēnu Mācību Uzņēmumi no visas Latvijas, pulcējot vairāk nekā 60
skolēnus un viņu biznesa konsultantus – skolotājus. Nacionālo SMU finālu aicināti apmeklēt arī visi
interesenti, lai iepazītos ar skolēnu idejām, novērtētu tās un iegūtu vērtīgu pieredzi savai uzņēmējdarbībai.
Izstāde apmeklētājiem atvērta no plkst.13.00 līdz 15.00.
Fināla laikā SMU darbību un biznesa idejas vērtēs ţūrija, kuras sastāvā būs pārstāvji no "Swedbank",
Biznesa augstskolas Turība, Izglītības un zinātnes ministrijas, advokātu biroja "Glimstedt un partneri",
Investīciju un biznesa darījumu konsultāciju uzņēmuma Capitalia, biedrības "ZINIS", Latvijas Darba devēju
konfederācijas, "airBaltic", SIA "Pacelt pasauli" un Mikrouzņēmumu partnerības institūta. Katram SMU būs
jāprezentē savas biznesa idejas ilgtspēja un tālākās darbības perspektīvas. Ţūrija vērtēs arī SMU izstādes
stendus, mārketinga aktivitātes, prasmi pārdot un prezentēt savu produkciju vai pakalpojumu. Noslēgumā
SMU dalībniekiem tiks organizētas individuālās paneļintervijas. .
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Notikusi Latvijas speciālo skolu matemātikas skolotāju sanāksme
Kulturoloģijas un kultūras vēstures skolotāju MA vadītāju seminārs
Vēstures olimpiādes 9. un 12.klašu laureātu apbalvošana
Amatnieku svētku 1.kārtas rezultāti
IV Latvijas skolu un jauniešu teātru festivāls. 2.kārtas skates rezultāti Liepājā
Biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes laureātu apbalvošana
Kristīgās mācības un ētikas skolotāju un MA vadītāju semināra darba kārtība
VISC uzņēma Mācību brauciena dalībniekus
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:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

