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No 8.maija valsts pārbaudes darbu
norises laikā darbojas VISC
anonīmais tālrunis 67503755.
2011./2012.mācību gadā centralizēto
eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā
tiks izsniegti 15.jūnijā,bet
centralizēto eksāmenu sertifikāti
vispārējā vidējā izglītībā – 10.jūlijā.

Ziņa. Viedoklis
Šogad nometnei "Alfa" 45 gadu jubileja
No 1.jūlija līdz 21.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks
vasaras skola – seminārs "Alfa" (turpmāk – nometne). Nometne
"Alfa” šogad notiks jau 45.gadu. Skolas – semināra dalībnieki ir
valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas
36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
Mācības vasaras skolā – seminārā "Alfa" tiks organizētas lekciju un
praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās: fizikas, matemātikas un
informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu
sekcijā. Nometnes dalībniekiem katru dienu notiek gan lekcijas, gan
praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas jaunas zināšanas un
prasmes. Akcentēts tiek zinātniskais darbs; visi jaunieši nometnes
laikā izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kas tiek prezentēti
īpašā konferencē pasākuma noslēgumā. Nometnē notiek erudītu
konkurss un atklātā matemātikas olimpiāde, kurā piedalās pilnībā visi nometnes dalībnieki. Atklāto matemātikas olimpiādi organizē
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
Trīs nedēļu garumā skolā– seminārā "Alfa" tiks novadītas pāri par 200 dažādām nodarbībām. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes
(LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki
– šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki, piemēram, LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof. Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis,
doc. Jānis Dzenis, Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks asoc. prof.Andris Muižnieks, vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs,
RTU pētniece Jana Simanovska, RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas vadītāja Viktorija Klimko u.c. Vasaras skolā nodarbību
vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra "Alfa" dalībnieks, tagadējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais
alfietis, SIA "Nordic Training International" ģenerāldirektors Uģis Strauss vadīs ekonomika galda spēles.
Nometnes laikā tiek organizēti daudzveidīgi mākslinieciskās pašdarbības pasākumi. Visi nometnes dalībnieki dzied korī, daudzi dejo,
notiek mākslinieciskās pašdarbības skate, kuras laikā katra no sekcijām prezentē deju, dziesmu, dzejoli un tematisku uzvedumu. Visi
nometnes dalībnieki iesaistās teātra nodarbības, jo katru gadu tiek iestudēta kāda izrāde. Šogad tā būs Šekspīra „Karalis Līrs”, kuras
izrādi noskatīties tiks aicināti arī vietējie iedzīvotāji. Izrādes režisors būs Kārlis Anitēns. Zasas iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt arī
noslēguma koncertus. „Vietējo iedzīvotāju interese par nometnes pasākumiem ir ļoti liela, koncerts un teātra izrāde tiek ik gadu
gaidīta ar nepacietību, jo ir pozitīvām emocijām bagāti pasākumi. Nometnei piemīt kāda interesanta īpašība – visi, kas reiz
piedalījušies nometnē, nekad nevar to aizmirst un visu dzīvi ir saistīti ar to. Piemēram, kādreizējie nometnes dalībnieki top par
lektoriem, kas lasa lekcijas nometnes laikā. Šogad ir jubilejas gads, kad uz Zasu brauks bijušie nometnes dalībnieki. 14.jūlijā Zasas
vidusskolā notiks bijušo vasaras skolas – semināra "Alfa" dalībnieku salidojums, veltīts vasaras skolas – semināra "Alfa"
pastāvēšanas 45. gadskārtai”, uzsver nometnes organizētāja, VISC speciāliste Mudīte Kalniņa.
Interesants pasākums ir talantu šovs, kad ikviens var rādīt savu īpašo talantu, piemēram, ir jaunieši, kas lasa pašu sacerētos
dzejoļus, vingro, dzied, spēlē kādu mūzikas instrumentu. Vienlaikus sportam nometnē ir pievērsta liela uzmanība, ikviens var
piedalīties dažādās sporta aktivitātes, piemēram, spēlēt galda spēles, basketbolu, volejbolu, peldēt; visi jaunieši piedalās
orientēšanās sacensībās un spartakiādē. Tiek organizētas basketbola un volejbola sacensības, kurās nometnes dalībnieki sacenšas
ar vietējām Zasas komandām.
Jauniešu nometne notiek jau 45.gadu. Pirmo reizi tā notika 1967.gadā, kad matemātiķi to izveidoja uz pionieru nometnes "Gauja”
bāzes. Nākamajā gadā nometnei piepulcējās arī fiziķi un ķīmiķi, tādējādi paplašinot nometnes dalībnieku loku. Sākotnēji nometni
sauca „Gauja”, bet vēlāk tā tika pārdēvēta griķu alfabēta pirmā burta vārdā "Alfa”. Līdz 1971.gadam nometne notika Cēsīs, tad Ēdolē,
Irlavā, Īslīcē, Sabilē, Mazsalacā, Kuldīgā, Nīgrandē, Vecpiebalgā, Vestienā, bet kopš 2009.gada nometnes mājvieta ir Jēkabpils
novada Zasas vidusskola.
Foto: 2011.gada vasaras skolas – semināra "Alfa" dalībnieki

Pasākums
Jaunieši dodas uz starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm
Latvijas jaunieši šā gada vasarā un rudenī piedalās dažādās
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: pasākumā, kas ļauj
Latvijas skolēniem parādīt savas zināšanas un prasmes starptautiskā
līmenī.
Jau ir noslēgusies 20.starptautiskā vides projektu olimpiāde Turcijā,
Stambulā, kurā piedalījās Dāniels Ancāns un Kārlis Švalbe.
Šā gada 8.-16.jūlijā Latvijas jauno talantīgo matemātiķu komanda
dodas uz 53.starptautisko olimpiādi matemātikā, kas notiek Argentīnā,
Mar del Platā. Latviju pārstāvēs Nikita Larka, Pēteris Kārlis Ratnieks,
Ilze Ošiņa, Miķelis Pūķis, Edžus Urtāns un Andrejs Kuzņecovs. Lai
jaunieši varētu rādīt savu sniegumu starptautiskā līmenī, dalību
olimpiādē ir atbalstījusi Jēkabpils pilsētas dome, Rīgas dome un
Nodibinājums Apdāvinātības sistēma nācijas izaugsmei.
8.-15.jūlijā jaunieši piedalās arī 23.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Singapūras Republikā, Singapūrā. Minētajā olimpiādē Latvijas
godu aizstāvēs Mārtiņš Vaivads, Māris Seržāns, Mihails Šišovs un Kārlis Jermacāns. Olimpiādes atbalstītāji ir Latvijas Jauno
zinātnieku apvienība, Rīgas dome, Ogres dome, Latvijas Universitāte, SIA FIDEA, SIA "Biosan”, SIA "EKMI”.
No 21.jūlija līdz 30.jūlijam notiks 44.starptautiskā ķīmijas olimpiāde ASV, Baltimorā, kurā piedalīsies Ervīns Cauņa, Jānis Briška,
Georgijs Treņins un Veronika Saharuka. Šīs olimpiādes atbalstītāji ir AS "Grindeks”, SIA "Silvanols” un Jēkabpils pilsētas dome.
43.starptautiskā fizikas olimpiāde notiks Igaunijā, Tallinā, no 2012.gada 15.jūlija līdz 24.jūlijam, tajā piedalīsies Luka Ivanovskis, Māris
Seržāns, Georgijs Treņins, Kristaps Znotiņš un Andris Gerasimovičs.
Latvija tiks pārstāvēta 9.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Vācijā, Ķelnē, no 2012.gada 21.augusta līdz 26.augustam. Olimpiādē
piedalīsies Māris Seržāns, Kārlis Bernāns, Roberts Georgs Fimbauers un Armands Sebris.
Šajā gadā kā pēdējā notiks 24.starptautiskā informātikas olimpiāde Itālijā, Milānā, no 2012.gada 23.septembra līdz 30.septembrim,
kurā piedalīsies Aleksejs Popovs, Ojārs Vilmārs Ratnieks, Nikita Larka un Marks Zeļdes.
Foto: Starptautiskās informātikas olimpiādes dalībnieki 2011.gadā Taizemē. Ar zelta medaļu: olimpiādes uzvarētājs Eduards
Kaļiņičenko.

Darbam noderīgi. Pieredze
Nometņu laiks
Valsts izglītības satura centra kompetencē ir koordinēt bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas darbu.
Visi interesenti, kas vēlas organizēt nometnes bērniem un jauniešiem, informāciju par prasībām nometnes organizēšanai, nometņu
vadītāju kursiem un citiem jautājumiem var atrast www.nometnes.gov.lv.
Daudzi bērni un jaunieši apmeklē dažādas nometnes, tāpēc ir svarīgi pārliecināties par to, vai nometnē tiek ievēroti visi drošības
noteikumu, tā atbilst bērna vecumposmam un tās organizētāji ievēro visas obligātās nometnes organizēšanas prasības. Par visiem
jautājumiem, kas saistīti ar bērnu un jauniešu nometnēm, var lasīt VISC interneta lapā www.nometnes.gov.lv .
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VISC aktualitātes
VISC pārstāvji piedalās projekta "Training in action" noslēguma sanāksmē Sicīlijā
IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla "Toņi un pustoņi" finālkonkursu laureāti
Profesionālās meistarības konkursa "Krēsls 2012" uzvarētāji
Noslēgušās Latvijas skolēnu lidmodelisma sacensības
Starptautiskā Vides projektu olimpiāde
Nosaka novadu mācību priekšmetu olimpiāžu vienotus kritērijus
Pasākumi ESF projektā
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 2011./2012.m.g. noslēgumā

Sadarbības partneru aktualitātes
1.-4.klašu skolēni aicināti apgūt "Elektrodrošības ABC"
Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs aicina 1.-4.klašu skolēnus apmeklēt muzejpedagoģisko programmu "Elektrodrošības ABC".
Programmas mērķis ir sekmēt izpratni par rīcību dažādās ar elektrību saistītās situācijās, drošības nosacījumu apguves un
ievērošanas nepieciešamību ikdienā. Muzeja un nodarbību apmeklējums ir bezmaksas. Lai pieteiktos nodarbībām, ir jāaizpilda
anketa, kas atrodama:
http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/latvenergo/main_page/korp_atbildi/ENERG_MUZEJS/EM_Programmas/ .
Lasīt vairāk par nodarbībām var šeit: http://visc.gov.lv/visc/partneru_dokumenti/20120531_elektrodrosiba.pdf .

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

