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Jaunās personas apliecības jeb ID
kartes ir līdzvērtīgs dokuments
pasei, tāpēc arī tās var tikt
izmantotas, ierodoties kārtot
centralizētos eksāmenus.
Visi tiek aicināti apmeklēt bērnu
tautas deju festivālu "Latvju bērni
danci veda” – 26.maijā Ventspilī un
2.jūnijā Gulbenē.
No 14.maija līdz 10.jūnijam Rīgā,
Kongresu namā skatāma IV Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas un
mūzikas festivāla "Toņi un
pustoņi" darbu izstāde.

Ziņa. Viedoklis
Olimpiāde – sacensība jebkurā mācību priekšmetā
Mācību priekšmetu olimpiādes ir viens no veidiem, kā Valsts izglītības satura centrs veicina darbu
ar talantīgiem jauniešiem, ļaujot viņiem parādīt augstāko zināšanu un prasmju sniegumu mācību
priekšmetos. Noslēdzas 2011./2012.mācību gada valsts olimpiāžu norise, bet Latvijas jaunieši
turpina piedalīties starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Katra mācību priekšmeta
olimpiāde ir pielīdzināma lielajām sporta olimpiādēm – tā ir iespēja Latvijas skolēniem parādīt
savas zināšanas un prasmes, salīdzināt tās ar citiem jauniešiem, kā arī demonstrēt tās
starptautiskā līmenī.
Kopumā VISC organizē 13 valsts olimpiādes. Šogad Latvijā valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
piedalījās vairāk nekā divi tūkstoši skolēnu, savukārt novados un pilsētās kopumā piedalījās vairāk
nekā 13 tūkstoši skolēnu. Šonedēļ noslēdzas olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumi.
Matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, informātikas (programmēšanas) un vides
projektu olimpiāžu uzvarētāji piedalīsies starptautiskajās olimpiādēs. 2012.gadā Latvijas skolēni piedalīsies septiņās starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, tās šogad notiek no maija līdz septembrim. Ir zināmi Latvijas komandu dalībnieki – šogad piedalās 26
skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Lizuma novada, Līvanu novada, Ogres, Preiļiem, Rīgas, Salacgrīvas, Salaspils, Siguldas un
Valmieras:
53.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Argentīnā, Mar del Platā, no 2012.gada 8.jūlija līdz 16.jūlijam:
– Nikita Larka – Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolnieks;
– Pēteris Kārlis Ratnieks – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Ilze Ošiņa – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece;
– Miķelis Pūķis – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks;
– Edžus Urtāns – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks;
– Andrejs Kuzņecovs – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.

23.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Singapūras Republikā, Singapūrā, no 2012.gada 8.jūlija līdz 15.jūlijam:
– Mārtiņš Vaivads – Salacgrīvas vidusskolas 11.klases skolnieks;
– Māris Seržāns – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Mihails Šišovs – Rīgas 72.vidusskolas 12.klases skolnieks;
– Kārlis Jermacāns – Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
43.starptautiskajā fizikas olimpiādē Igaunijā, Tallinā, no 2012.gada 15.jūlija līdz 24.jūlijam:
– Luka Ivanovskis – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vidusskolas 10.klases skolnieks;
– Māris Seržāns – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Georgijs Treņins – Rīgas 95.vidusskolas 12.klases skolnieks;
– Kristaps Znotiņš – Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks;
– Andris Gerasimovičs – Daugavpils 10.vidusskolas 12.klases skolnieks.
44.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē ASV, Baltimorā, no 2012.gada 21.jūlija līdz 30.jūlijam:
– Ervīns Cauņa – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Jānis Briška – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks;
– Georgijs Treņins – Rīgas 95.vidusskolas 12.klases skolnieks;
– Veronika Saharuka – Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolniece.
24.starptautiskajā informātikas olimpiādē Itālijā, Milānā, no 2012.gada 23.septembra līdz 30.septembrim:
– Aleksejs Popovs – Rīgas 10.vidusskolas 8.klases skolnieks;
– Ojārs Vilmārs Ratnieks – Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Nikita Larka – Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolnieks;
– Marks Zeļdes – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolnieks.
20.starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā, Stambulā, no 2012.gada 19.maija līdz 22.maijam:
– Dāniels Ancāns – Jaunsilavas pamatskolas 9.klases skolnieks;
– Kārlis Švalbe – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
9.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Vācijā, Ķelnē, no 2012.gada 21.augusta līdz 26.augustam:
– Māris Seržāns – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Kārlis Bernāns – Salaspils 1.vidusskolas 11.klases skolnieks;
– Roberts Georgs Fimbauers – Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
– Armands Sebris – Lizuma vidusskolas 12.klases skolnieks.
2012.gada pavasarī Latvijā tika organizēta Baltijas olimpiāde ķīmijā, kur vislielāko punktu skaitu trīs Baltijas valstu dalībnieku
konkurencē sasniedza Rīgas 95.vidusskolas 12.klases skolnieks Georgijs Treņins. Ventspilī maija sākumā notika 18.Baltijas
informātikas olimpiāde, kurā piedalījās dalībnieki no deviņām valstīm - Vācija, Igaunija, Somija, Dānija, Lietuva, Norvēģija, Polija,
Ziedrija un Latvija. Vislabākos rezultātus no Latvijas komandas sasniedza Aleksejs Popovs Rīgas (10.vidusskolas 8.klases skolnieks),
iegūstot sudraba medaļu.
Atklātās olimpiādes VISC neorganizē, taču tās atbalsta informatīvi. Šogad šādas olimpiādes notika mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā
un filozofijā. Šo olimpiāžu norisi nodrošināja: mūzikā - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, mūzikas skolotāju metodiskā apvienība un
Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija; filozofijā - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes
filozofijas nodaļa un Latvijas Filozofijas skolotāju metodiskā apvienība; mājturībā un tehnoloģijās - Rīgas Amatniecības vidusskola,
Latvijas Mājturības Pedagogu biedrība, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Amatas novada
pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde.
Lielu atbalstu olimpiāžu organizēšanā VISC sniedz dažādi sadarbības partneri. Viņi sarūpē balvas gan valsts olimpiāžu laureātiem,
gan arī finansiāli atbalsta Latvijas jauniešu iespēju piedalīties starptautiskajās olimpiādēs, kuras parasti notiek tālās pasaules valstīs,
tāpēc dalības izmaksas tajās ir lielas. Katru gadu, arī šogad, atbalstu sniedz AS „Grindeks” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments, kas vairākus gadus pēc kārtas finansiāli ir atbalstījuši biļešu iegādi lidojumiem uz starptautiskajām olimpiādēm.
Ķīmijas olimpiādi šogad atbalsta arī AS „Silvanols”, Siguldas dome, Līvānu dome un Jēkabpils dome. Valsts līmenī VAS „Latvijas
Valsts meži” palīdzēja organizēt vides projektu olimpiādi, nodrošinot uzvarētājiem iespēju apmeklēt Meža muzeju, kā arī Latvijas Kara
muzejs nodrošināja bezmaksas ekskursijas.
Nākamajā mācību gadā mēs plānojam turpināt iesākto darbu pie olimpiāžu organizēšanas, pilnveidot novadu posma olimpiādes
tiešsaistē.
Agnese Mīļā,

VISC vecākā referente – mācību olimpiāžu organizatore

Pasākums
Maijā un jūnijā gaidāmi daudzveidīgi festivāli un koncerti
Ar izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile programmu pie Brīvības pieminekļa un mūsdienu deju lielkoncertu „Durvis vaļā!” Ķīpsalas
izstāžu centrā 4.maijā ir aizsākusies daudzu interesantu un aizraujošu Valsts izglītības satura centra organizēto pasākumu virkne, kas
notiks maijā un jūnijā.
Šā gada 19.maijā Saldū notiks II Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Mēs lidosim!".
Salidojumā piedalīsies Latvijas izglītības iestāžu jauktie kori, kuri apguvuši salidojuma
repertuāru un piedalījušies koru kopmēģinājumos un konkursos. Salidojuma dziesmu
repertuārā iekļautas 15 dziesmas, piemēram, R.Paula un I.Ziedoņa „Svētvakars”, A.Virgas un
A.Vieru „Dzimtā valoda”. (Foto: VISC)
Jelgavā 25.-26.maijā notiks VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls, kurš notiek
reizi piecos gados. 25.maijā norisināsies finālkonkurss, kurā piedalīsies 19 orķestri no visas
Latvijas. Šīs pašas dienas vakarā notiks festivāla atklāšana, bet 26.maijā plkst.16.00 visi tiek aicināti uz noslēguma koncertu
Zemgales olimpiskajā centrā.
26. un 27.maijā būs Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu „Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums. Sarīkojuma pirmajā
dienā gaidāms svētku atklāšanas pasākums Latvijas Lauksaimniecības universitātes pagalmā, interaktīva folkloras kopu darbošanās
Jelgavas pilsētā – ielu koncerti, muzicēšana, rotaļu un spēļu sarīkojumi bērniem, folkloras konkursu laureātu koncerts Ģ.Eliasa
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, folkloras kopu aktivitātes Uzvaras parkā, danču un stāstu vakars. Otrajā dienā notiks rotaļu un
spēļu sarīkojums, novadu koncerts un festivāla noslēgums Dobeles novada Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”.
Jau ceturto reizi VISC aicina mākslas interešu izglītības pulciņu audzēkņus un pedagogus no
visas Latvijas uz kopīgiem svētkiem – IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas
festivālu „Toņi un pustoņi”. Festivāls iecerēts kā atraktīva dažādu mākslas un mūzikas pulciņu
audzēkņu un pedagogu radošā saspēle. Festivālam veltītā bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas izstāde „Toņi un pustoņi” notiks no 2012.gada 14.maija līdz 10.jūnijam Rīgas
Kongresu namā Rīgā, savukārt citas mākslas un mūzikas aktivitātes – no 2012.gada 7.jūnija
līdz 10.jūnijam Mazsalacā. (Foto: B.Blūma)
Tuvojas arī bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda", kurš šogad notiks divās pilsētās – 26.maijā Ventspilī un 2.jūnijā
Gulbenē. Festivāla mērķis ir veicināt bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes. Savu vēlmi piedalīties festivāla pasākumos izteikuši 365
deju kolektīvi, kopumā festivālā piedalīsies 6931 mazais dejotājs no 53 Latvijas novadiem un 7 pilsētām.

Darbam noderīgi. Pieredze
Dažas atziņas no diviem mācību braucieniem jeb kā veicas ar vides izglītību Eiropā?
Izmantojot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību brauciena stipendiju, 25. – 30. martā bija
iespēja piedalīties mācību braucienos Spānijā un Skotijā. Abu braucienu mērķis bija iepazīt vides izglītības pieredzi. Daiga Kalniņa
kopā ar 12 citiem Eiropas valstu pārstāvjiem piedalījās mācību braucienā „Izglītība aktīvai pilsonībai un ilgtspējīgai attīstībai: Inovatīva
prakse vides izglītībā”, bet Inese Liepiņa piedalījās mācību braucienā Skotijā ar nosaukumu ”Mācīšanās dabā”. Pieredze un kontakti,
kas varētu būt noderīgi citiem vides izglītotājiem, jau brauciena tika atainoti emuāros http://macibubrauciens2012.blogspot.com un
http://mndskotija.blogspot.com/.
Dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas pieejas vides izglītībā.

Patīkami pārsteidza Skotijas, Spānijas un Dānijas pieeja, kas ir humāna un uz skolēnu mācīšanos orientēta. Dānijas pirmsskolās
vides izglītības mācību process tiek organizēts no praktiskā un abstrakto: pieredze, prasmes, zināšanas, attieksme. Bērni daudz laika
pavada ārā rotaļājoties un gūstot tiešo pieredzi dabā. Vairākas reizes gadā pirmsskolas grupa izbrauc uz visu dienu dabā, pēta,
novēro, rotaļājas, lai gan ar katru gadu tas ir arvien sarežģītāk, jo pēc katra incidenta top jauni noteikumi un regulējumi, ko un kā
jādara, lai varētu doties dabā. Arī Skotijā gadījās izbaudīt, kāda īsti ir uz skolēnu vērsta mācīšanās. Kindroganas dabas pētījumu
centrs Skotijā, kur norisinājās mācību vizīte, izveidots 1963. gadā, to apmeklē gan skolēnu grupas, gan studenti, gan ģimenes, gan
arī dažādas pieaugušo grupas. Skolēni centrā ierodas uz vairākām dienām, un pieredzējušu pedagogu vadībā iepazīst kādu noteiktu
vides tēmu (par ko iepriekš vienojas).
Arī Džona Muira trests piedāvā skolām āra apmācību, tikai nedaudz citādā veidā kā dabas pētīšanas centri. Apmācība balstīta uz 4
pakāpēm jeb izaicinājumiem: atklāj, izpēti, aizsargā, dalies. Tresta mērķis ir iepazīstināt bērnus ar neskartu dabu caur personīgām
sajūtām. Skolas vai skolēnu grupas atklāj savu neskartās dabas stūrīti (vienalga vai pie skolas vai kaut kur kādā nacionālā parkā),
iepazīst to, uzņemas personīgu atbildību par šīs vietas aizsargāšanu, un dalās savos iespaidos ar citiem.
Slovākija šogad ir atteikusies no „lielās talkas” idejas, jo secinājusi, ka tā nestimulē izmest atkritumus tikai tiem paredzētajās vietās.
Slovākijā arī augstskolās tiek mācīta pašreiz pasaulē inovatīva pieeja „no šūpuļa līdz šūpulim” dabas resursu izmantošanas jomā jeb
cirkulārā pieeja, ko pašreiz vairākās Eiropas valstīs ES finansēta projekta ietvaros cenšas ieviest arī skolu mācību saturā (Latvijā
projektu „Mācoties no dabas” koordinē biedrība „Bērnu Vides skola”).
Berlīnē tiek īstenots interesants vides izglītības projekts, lai mazinātu sociālo atstumtību 10 - 16 gadus veciem bērniem nabadzīgā,
bet zaļā Berlīnes rajonā. Sociālais darbinieks - biškopis - nopērk stropu un novieto uz mājas jumta. Bērnu grupa mācās biškopību,
rūpējas par bitēm, ievāc medu, kā arī raksta kaimiņiem domātu emuāru par notikumiem bišu stropā un panākumiem biškopībā.
Daiga Kalniņa
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” direktore
Inese Liepiņa,
VISC vecākā referente

VISC aktualitātes
Mainīti kursu norises datumi
Personas apliecības jeb ID kartes var uzrādīt centralizēto eksāmenu laikā
Koknesē notikusi diskusija par pedagogu iesaisti mūžizglītības principu īstenošanā
Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārtas rezultāti
Aktualitātes Izglītības procesa vadības kompetenču komponentā
Seminārs mākslas jomas koordinatoriem un pedagogiem
Projekta "HansaVET" partneri tiekas Lietuvā
Tuvojas festivāls "Latvju bērni danci veda"
Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem
Latviešu valodas olimpiādes laureātu apbalvošana
Centralizēto eksāmenu svešvalodās mutvārdu daļu paraugi
Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki
Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Jaunietis jaunietim: "kultūras gids" un skolotājs
Š.g. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar starpkultūru izglītības ekspertiem un jaunatnes nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem uzsāk projekta „Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem” (turpmāk
– projekts) īstenošanu ar mērķi sekmēt trešo valstu valstspiederīgo jauniešu adaptācijas un integrācijas procesu latviskā kultūrtelpā,
izmantojot neformālās izglītības metodes. Projekta īstenošanas laika periods ir no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada jūnijam. Projekta
gaitām var sekot jaunatnes politikas portālā www.jaunatneslietas.lv un sociālajā tīklā www.twitter.com/IZM_Jaunatne
Lasīt vairāk var jaunatnes politikas portālā: http://www.jaunatneslietas.lv/page/49
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