2013.gada 17.oktobris Nr.85

IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

17.un 18.oktobrī notiek Latvijas
skolēnu pašpārvalžu salidojums.
Vairāk par tā norisi lasiet nākamajā
e-izdevumā!

Ziņa. Viedoklis
Ārpusģimenes aprūpes iestādēm un sociālās aprūpes centriem piešķir datorprogrammu lasītā
teksta izpratnei
Pasākums
Skolēniem gandarījums un skolotājiem aizkustinājums apbalvošanā pie Valsts prezidenta
Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks konference par vērtībizglītību Latvijā vispārizglītojošās skolās
Precizēs valsts pārbaudījumu norises kārtību
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
Aicina izvirzīt skolotājus „Ekselences balvai”
Zīmējot plakātus un atklātnes, skolēnus aicina domāt par iecietības tēmu
Konkursā aicina bērnus rakstīt savu uzrunu Latvijas dzimšanas dienā
„JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolā” iesaistījušies jau 937 jaunieši
UNESCO nedēļa Latvijā

Ziņa. Viedoklis
Ārpusģimenes aprūpes iestādēm un sociālās aprūpes centriem piešķir datorprogrammu lasītā
teksta izpratnei
8.oktobrī izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis pasniedza
labklājības ministrei Ilzei Viņķelei datorprogrammas SymWriter2 diskus, kas
paredzēti lasītā teksta izpratnei, kurus paredzēts tālāk nogādāt
ārpusģimenes aprūpes iestādēm un sociālās aprūpes centriem.
Programma SymWriter2 ir īpaši noderīga skolēniem, kuriem konstatēta
disleksija, kā arī tiem, kuriem gausi veicas ar lasītprasmes apgūšanu, un vecākiem
cilvēkiem, kuriem ir grūti saprast izlasīto tekstu. SymWriter2 būs liels atbalsts arī
bērniem ar autismu un cilvēkiem pēc insulta un smagām avārijām, kuriem
runāšanas un lasīšanas prasmes jāapgūst no jauna.
„Esmu gandarīts, ka ar datorprogrammu SymWriter2 Izglītības un zinātnes
ministrija atvieglos apgūt lasītprasmi ne tikai tiem 2000 Latvijas bērniem, kuri sirgst
ar disleksiju un saskaras ar grūtībām lasīt, rakstīt un arī saprast uzrakstīto, bet
visiem, kuriem mācīšanās procesā nepieciešamas īpašas atbalsta programmas,”
pauda izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Pēc datorprogrammas prezentācijas Ministru kabineta bibliotēkas zālē V.Dombrovskis pasniedza I.Viņķelei 30 SymWriter2
programmas diskus (kopā 90 programmu licences).
„Šie diski tiek saņemti īstā laikā un vietā. Mēs šobrīd reorganizējam sociālās aprūpes centrus, un šī datorprogramma ļaus cilvēkiem
dzīvot patstāvīgi”, minēja labklājības ministre I.Viņķele.

Programma jau pakāpeniski tiek piešķirta arī Latvijas vispārējās izglītības
iestādēm, un to paredzēts izmantot kopumā 5000 datoros. Programma paralēli
izmantojama latviešu un angļu valodā, tāpēc to papildus varēs izmantot arī angļu
valodas apguvei.
„Tie bērni, kuri vēlu sāk runāt, var kontaktēties caur simbolu valodu. Bērniem rodas
interese par lasīšanu, jo ar šiem simboliem viņi saprot izlasīto tekstu. Daudzi
nesaprot vārda jēdzienus ‘augšā’, ‘lejā’, ‘pa labi’, tad šī simbolu valoda turpmāk
atvieglos mācību procesu arī pašiem skolotājiem. Ja iepriekš skolotāji meklēja
atbilstošus attēlus dažādās grāmatās, tad šajā programmā tas viss ir vienkopus”,
programmas nozīmi novērtēja Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas skolotāja
Antra Krauce.
Disleksija ir neirobioloģiskas izcelsmes traucējums, kuru raksturo grūtības precīzi un/vai tekoši izlasīt vārdus un vājas pareizrakstības
prasmes. Disleksijas sekundārās sekas var ietvert grūtības saprast lasīto un samazināt lasīšanas pieredzi, kas savukārt ietekmē vārdu
krājuma attīstību un vispārējās zināšanas. Saskaņā ar OECD lasītprasmes pētījuma datiem 21% Latvijas 15-gadīgu skolu audzēkņu
lasītprasmes līmenis ir ļoti zems.
SymWriter2 dod iespēju veidot dokumentus ar vienkārši pielāgojamiem simboliem, kā arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un
fotogrāfijas atbilstošam vārdam. Izmantojot SymWriter2, var veidot ilustrētus dokumentus specifiskiem mērķiem (dažādas atgādnes).
Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi, pat ja raksta tikai tekstu. Programma ietver arī ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.

Programmas SymWriter2 iespējas
Programma latviešu valodā tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” ietvaros. Programmu veidojuši Lielbritānijas kompānijas „Symbols Worldwide Ltd T/A Widgit Software” speciālisti. Latviešu
valoda ir astoņpadsmitā valoda, kurā šobrīd ir pieejama šī programma.

Pasākums
Skolēniem gandarījums un skolotājiem aizkustinājums apbalvošanā pie Valsts prezidenta
7.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs
Dombrovskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis sveica
starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un pedagogus, kuri
sagatavoja skolēnus šīm olimpiādēm.
Valsts prezidents savā uzrunā sveica skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, kā arī pateicās
uzņēmējiem, kuri snieguši savu atbalstu. „Starptautiskās olimpiādes ir ne tikai iespēja gūt
priekšstatu par Latvijas izglītības sistēmu pasaules kontekstā, bet arī iegūt vērtīgus
cilvēciskos kontaktus," atzina Valsts prezidents.
„Jūsu panākumi ir pārsteidzoši, un par to esmu Jums pateicīgs. Šādu tradīciju vajadzētu
turpināt. Izglītības un zinātnes ministrija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu skolēnu
dalību šajās olimpiādēs, un ceru uz līdzvērtīgiem panākumiem arī nākamajā gadā!”, sacīja
izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Savukārt Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis izteica savus vislielākos
novēlējumus skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm un savā

uzrunā sveica arī skolēnus: „Novēlu Jums kļūt par piemēru saviem vienaudžiem, lai arī turpmāk nestu Valsts vārdu pasaulē!”
Skolēniem un skolotājiem pasniegtas piemiņas pildspalvas no Valsts prezidenta, Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksti, kā
arī sponsoru sarūpētās balvas. Skolēnu acīs bija jaušams prieks un lepnums par sasniegto, savukārt skolotāju acīs bija manāms
aizkustinājums.

Jau iepriekš informēts, ka Latvijas skolēni šovasar piedalījās septiņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā,
bioloģijā, informātikā, matemātikā, ģeogrāfijā un vides projektos, uzrādot izcilus rezultātus un atvedot mājās zelta, sudraba un bronzas
medaļas. Skolēni piedalījušies olimpiādēs Japānā, Kolumbijā, Austrālijā, Krievijā, Turcijā, Šveicē un Dānijā.
Kopumā Latvija ieguva 1 zelta medaļu, 2 sudraba medaļas un 14 bronzas medaļas. Zelta medaļu saņēma Māris Seržāns, Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas 12.klases absolvents, uzrādot izcilas zināšanas ģeogrāfijas olimpiādē. Sudraba medaļas saņēma Mikus Puriņš, Rīgas
Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases absolvents, par labiem rezultātiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un Aleksejs Zajakins, Rīgas
89.vidusskolas 11.klases skolnieks, starptautiskajā informātikas olimpiādē.
Skolēnu dalību starptautiskajās olimpiādēs finansē no valsts budžeta līdzekļiem un piesaistītā sponsoru finansējuma. Tālab svinīgajā
apbalvošanas pasākumā, kas šodien notika Melngalvju namā, piedalījās arī sponsori, kuri dažādos veidos atbalstījuši skolēnu dalību
olimpiādēs. Pasākumā ieradās pārstāvji no SIA „Jāņa sēta”, AS „Grindeks”, SIA „Lattelecom”, AS „Latvijas Valsts meži”, nodibinājuma
„Fonds ASNI” un Jauno zinātnieku apvienības.
Vairāk foto šeit.

Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks konference par vērtībizglītību Latvijā vispārizglītojošās skolās
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti rīko gadskārtējo konferencidiskusiju „Kādai būt vērtībizglītībai Latvijā vispārizglītojošās skolās?”
Konference notiks 2013. gada 1.novembrī, „Hotel Albert” (Space zālē 11.stāvā), Dzirnavu ielā 33, Rīgā, no plkst. 10:00 līdz 16:00.
Reģistrēties konferencei var tiešsaistē līdz š.g. 30.oktobrim.

Konferences mērķis ir aktualizēt garīgo vērtību nozīmību izglītošanas procesā, stiprinot vērtībizglītības virzību izglītības sistēmā,
nodrošināt vērtībizglītības jomā iesaistīto pētnieku un ekspertu viedokļu apmaiņu, radot labvēlīgus priekšnoteikumus komunikācijas
veidošanai starp dažādu izglītības jomu un paaudžu speciālistiem. Būtiski ir apzināt sabiedrības vērtību pieprasījumu un piedāvājumu,
izvērtēt katra atbildību vērtībizglītības īstenošanā, lai nodrošinātu skolēnam drošu vidi un morālās izglītības bāzi mācību procesā skolā.
Konferences organizētāji plāno apkopot viedokļus par vērtībizglītības pilnveides un darbības iespējām, sniegt ieguldījumu jaunā, uz
kompetenču pieeju balstītā pamatizglītības standarta projekta vērtībizgītojošā satura pilnveidē.
Vērtībizglītošana ir izglītības process, katra cilvēka eksistenciāla nepieciešamība un identitāti veidojoša Latvijas bagātība, tāpēc šīs
konferences uzdevums ir ne tikai veidot dialogu starp politiķiem un pedagogiem, pētniekiem un mācību satura realizētājiem, bet arī
iespēja izglītības satura veidotājiem uzklausīt un pieņemt dažādu pētnieku viedokļus turpmākajā vērtībizglītojošā darba pilnveidē.
Konferences mērķauditorija ir izglītības politikas veidotāji, izglītības pētnieki, sociālo zinātņu doktoranti, kultūrizglītības un ētiskās
izglītības skolotāji, Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti, žurnālisti.
Vairāk par pasākumu un reģistrēšanos šeit.

Precizēs valsts pārbaudījumu norises kārtību
10.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka valsts pārbaudījumu,
kas nav centralizētie eksāmeni, norises kārtību.
Šobrīd valsts pārbaudījumu norises kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.334 „Noteikumi par valsts
pārbaudījumu norises kārtību”.
Tā kā valsts pamatizglītības standartā 3. un 6.klases valsts pārbaudes darba forma ieskaite ir aizstāta ar valsts pārbaudes darba formu
diagnosticējošais darbs, tad nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.334, nosakot tiesisko regulējumu diagnosticējošā darba
norisei.
Šobrīd ir paredzēti divi valsts pārbaudījumu materiālu piegādes veidi – elektroniskā un papīra versija. Ņemot vērā informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju iespējas un priekšrocības, valsts pārbaudījumu materiālu piegāde jau ilgāku laiku tiek veikta tikai
elektroniskā formā, tāpēc MK noteikumu projektā ir paredzēts noteikt tikai vienu valsts pārbaudījumu materiāla piegādes veidu –
elektronisko piegādi.
Atbilstoši informācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītības iestādēs tiks precizēta valsts pārbaudījumu un diagnosticējošo darbu
rezultātu apkopošana elektroniskā formā, aizstājot valsts pārbaudījumu protokolus papīra formātā ar elektroniskajām vērtēšanas
rezultātu kopsavilkumu tabulām.
Ņemot vērā nepieciešamo grozījumu apjomu, tika pieņemts lēmums sagatavot pilnībā jaunu MK noteikumu projektu, nevis veikt
atsevišķus grozījumus MK noteikumos Nr.334. Lai MK noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl būs jāapstiprina valdībā.

VISC aktualitātes
Papildu stažēšanās piecās nozarēs
Notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
Projekta partnera "Izglītības iniciatīvu centra" sagatavotie raksti vecākiem un pedagogiem
Par konferenci projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Ikšķilē
Projekta "LOGI-N" reģionālais seminārs Gulbenē
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Ikšķilē
Valsts noteiktie pārbaudījumi pamata un vidējā izglītībā un to rezultāti 2012./2013.m.g.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem
Kustības "Zaļākai Latvijai" dalībnieki paveic 85 darbus apkārtnes sakopšanā
ESF projekts organizē konferenci pedagogiem

Sadarbības partneru aktualitātes

Ekselences balvas ceremonija 2012.gadā (foto Toms Grīnbergs)

Aicina izvirzīt skolotājus „Ekselences balvai”
Laikā no 15.oktobra līdz 7.novembrim skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas, pašvaldības,
augstskolas un uzņēmumi aicināti „Ekselences balvai” izvirzīt profesionālākos un radošākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un
matemātikas skolotājus.
„Ekselences balva” jau trešo gadu ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj
atklāt to, cik daudz dabaszinātnēs un matemātikā ir patiesi izcilu skolotāju, kuri spēj veidot mācību procesu atbilstošu laikam.
Vienlaikus pasākums ir platforma skolotājiem saistošu un oriģinālu ideju apmaiņai.
„Ekselences balvu” organizē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Valsts izglītības satura centrs un
Latvijas Universitātes Fonds. Par 1000 latu lielu balvu katra mācību priekšmeta skolotājam rūpējas uzņēmēju asociācijas un
uzņēmumi. Par ilggadējiem projekta atbalstītājiem kļuvuši Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas
Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, kā arī SIA „Metrum”.
„Ja jums zināms izcils skolotājs, ar kura darbu lepojaties, kurš savās stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina
skolēniem darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās
savā pieredzē ar kolēģiem, izceliet skolotāju ar balvas palīdzību! Kopīgi mēs nodrošināsim, lai skolotāja milzīgais darbs, ko viņš
ieguldījis, lai darba tirgū nākotnē nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši, tiktu novērtēts un kalpotu par paraugu ikvienam
skolotājam visā Latvijā”, aicina „Ekselences balvas” organizatori.
Lai izvirzītu skolotāju „Ekselences balvai”, pieteicējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kurai jāpievieno skolotāja CV. „Ekselences
balvas” nolikums, kā arī pieteikuma veidlapas un plašāka informācija par projektu atrodama LU Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 7. novembris (pasta zīmogs vai
elektroniskā paraksta datums).

Labākie no balvai izvirzītajiem skolotājiem 3. decembrī tiksies klātienē, lai konkursā analizētu mācību situācijas, risinātu metodiskus
uzdevumus, modelētu un vadītu nodarbības skolēniem. Dienas noslēgumā kopīgi svinēsim paveikto un apbalvošanas ceremonijā
godināsim labākos no labākajiem.
Santa Margeviča
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta koordinatore
T:67033740, 26445289
E-pasts: santa.margevica@lu.lv

Zīmējot plakātus un atklātnes, skolēnus aicina domāt par iecietības tēmu
Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Fridriha
Ēberta fondu un Mazākumtautību konsultatīvo padomi aicina skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā „Latvija – mūsu
drošās mājas”. Tā ietvaros bērniem plakātu vai atklātņu veidā jāpēta un jāattēlo tolerances un integrācijas jautājumi Latvijas
sabiedrībā.
Konkursa ideja tika prezentēta Mazākumtautību padomē sēdē un guva Valsts prezidenta atbalstu.
Konkursā aicināti piedalīties visi Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, veidojot darbus par kādu no četrām
tēmām „Dažādība ir mūsu bagātība!”, „Sasveicinies ar dažādo!”, „Neieslīgsti stereotipos!” vai „Sūti savu mīlestību nākotnei!”.
Organizatori aicina pirmo konkursa kārtu rīkot skolās, bet labākos darbus līdz 28.oktobrim sūtīt izvērtēšanai konkursa žūrijai.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti īpašā Iecietības dienai veltītā pasākumā Valsts prezidenta pagaidu rezidencē Melngalvju namā
16.novembrī. Konkursa dalībnieku apbalvošanā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
Fridriha Ēberta fonds un Mazākumtautību konsultatīvā padome. Konkursa atbalstītājs Fridriha Ēberta fonds plakātu konkursa
uzvarētājiem no 10-12.klašu grupas balvās dāvās portatīvo datoru, videokameru un digitālo fotokameru. Savukārt UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija nodrošinās balvas labākajiem atklātņu autoriem.
Vizuālās mākslas konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par neiecietību un tās cēloņiem, audzināt patriotismu, izglītojot skolēnus
par Latvijas vēsturi un kultūru un veicinot toleranci pret dažādību, piemēram, dažādu rasu, tautību un reliģiju cilvēkiem. Tāpat konkursa
organizatori vēlas sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un radīt iespēju pilnveidot savas prasmes vizuālajā mākslā.
Vairāk informācijas šeit.

Konkursā aicina bērnus rakstīt savu uzrunu Latvijas dzimšanas dienā
Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Valsts prezidenta kanceleja aicina visu Latvijas skolu 5.līdz 12.klašu skolēnus piedalīties
radošo darbu konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. Konkursa uzdevums ir rakstiskas esejas vai
video veidā izklāstīt, ko teiktu skolēns 18.novembrī uzrunā pie Brīvības pieminekļa, ja viņš būtu Valsts prezidents. Konkursā skolēni var
piedalīties individuāli, vai arī radošo video darbu veidot komandā līdz trim cilvēkiem. Darbus konkursam jāiesūta līdz 25.oktobrim, sūtot
uz e-pastu konkurss@president.lv, bet video var arī ielādēt konkursa Facebook lapā, norādot vārdu, uzvārdu, skolu, klasi,
kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi.
Vairāk informācijas šeit.

„JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolā” iesaistījušies jau 937 jaunieši

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) sadarbībā ar Swedbank realizējusi
jau ceturto lekciju un radošo darbnīcu semināru „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013”, šoreiz modes un izklaides
centrā Rīga Plaza par uzņēmējdarbību, mārketingu un karjeru izglītojot 438 skolēnus un 33 skolotājus. Trīs semināri notikuši
arī reģionos – Kuldīgā, Alūksnē un Rēzeknē, pulcējot 499 skolēnus un skolotājus no 53 skolām, bet desmit semināri plānoti
arī citās Latvijas pilsētās.
Swedbank biznesa attīstības pārvaldes projektu vadītāja Karīna Lindava seminārā pastāstīja par inovācijām uzņēmējdarbībā, aicinot
ņemt piemēru no pasaules līderiem un atgādinot, cik ļoti inovatīva domāšana sekmē uzņēmējdarbību. Zīmolu ligzdas Matka vadītāja
Inese Apse-Apsīte iedvesmoja jauniešus apzināt savas saknes un veidot zīmolu, balstoties uz tām. Savā personīgajā uzņēmējdarbības
pieredzē dalījās velozeķes patenta īpašnieki SIA VeloSock, stikla būvkonstrukciju veidotāji SIA Uppe un aizvadītā gada JA-YE Latvija
Skolēnu mācību uzņēmumu fināla uzvarētāji SMU Dream Sleep, kas šogad sevi reģistrējuši kā šitu uzņēmumu. Latvijas lepnums –
vēju tuneļu ražotāji Aerodium – pastāstīja par iespējām „pacelt gaisā” gan cilvēkus, gan lielas idejas un, kamēr citi smejas, veiksmīgi
pārdot to, kas vēl neeksistē.
„To nevar noraksturot. Tas ir lieliski. Dažu stundu laikā var iegūt tik daudz iedvesmas, ideju un zināšanas!” par semināra sociālajos
tīklos raksta dalībniece Katrīna Lazdiņa. Aktīvākos semināra dalībniekus noslēgumā gaidīja pārsteigumbalvas no Swedbank, Coffee
INN, Monton un Tallink Latvija.
Pēc uzņēmēju iedvesmas stāstiem JA-YE Latvija komanda iepazīstināja ar iespējām uzsākt uzņēmējdarbību skolas laikā Skolēnu
mācību uzņēmumu programmas ietvaros, vēlāk RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja Claudio A. Riveras vadībā jau tika ģenerētas
radošas biznesa idejas. Latvijas valsts meži pasākumā iepazīstināja ar vides reklāmas uzdevumu, kurā jaunieši tiks aicināti izveidot
reklāmas saukli un skici vides reklāmas plakātam, kas popularizētu Latviju kā mežu lielvalsti.
Pēc lekcijām jaunieši devās iepazīt reālu uzņēmējdarbības vidi modes un izklaides centra Rīga Plaza veikalos, kur veica radošus
mārketinga un karjeras izglītības uzdevumus, izzinot zīmolu veiksmes stāstus un radot ierosinājumus produktu efektīvākai virzīšanai
tirgū. Daži jaunieši iejutās slepeno pircēju ādā un novērtēja Fantasy Park apkalpošanas kvalitāti, bet vēl citi devās izmēģināt spēkus
darba intervijās veikalos Moskito, Zara, kā arī Rīga Plaza administrācijā. Karjeras izglītības darbnīcā sadarbībā ar Baltic – American
Freedom Foundation fonda vadītāja Ilze Doškina lika aizdomāties par personības attīstību un karjeras iespējām nākotnē. Coffee INN
tikmēr norisinājās „zīmolu uzlabošanas” darbnīca, kur jaunieši pie kafijas tases radīja idejas dažādu zīmolu uzlabošanai. Radošajās
darbnīcās modes un izklaides centrā Rīga Plaza iesaistījās Swedbank, Douglas, Cropp Town, Reserved, House, Mohito, Sportland,

Guess, Capital City, Bite, Zara, Moskito, Tele 2, Fantasy Park, Monton un Coffee INN.
„JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013” ir vienas dienas informatīvu semināru un radošo darbnīcu cikls dažādos Latvijas reģionos
ar mērķi skolēniem un skolotājiem sniegt ieskatu praktiskās uzņēmējdarbības izglītībā un veiksmīgas karjeras veidošanā. To organizē
biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) sadarbībā ar Swedbank. Vairāk informācijas
un pieteikšanās: vortālā www.jal.lv vai www.draugiem.lv/jal
”A-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolas 2013” Rīgas seminārs tika organizēts sadarbībā ar JA-YE Latvija stratēģisko partneri Swedbank,
kā arī modes un izklaides centru Rīga Plaza, RTU Rīgas Biznesa skolu, Tallink Latvija. Atbalstu sniedza Coffee INN un Monton. JA-YE
Latvija informatīvie atbalstītāji: Draugiem.lv un Inbox.lv.

Informāciju sagatavoja
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja Sintija Lase
Tālrunis: 22088990; E-pasts: sintija@jal.lv

UNESCO nedēļa Latvijā
Gandrīz 40 vietās visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notiek
dažādi pasākumi, kas veltīti lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai. UNESCO nedēļa norit no 14. līdz 18.
oktobrim, un šogad tā tiks aizvadīta, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10.
gadadienu.
Dažādi stāstnieku sarīkojumi un sarunas par lokālo vēsturi un notikumiem ar vietējiem iedzīvotājiem notiks Pelčos, Pilsrundālē,
Bišumuižā, Rēzeknes novada Nautrēnos, Tukuma novada Sēmes pagastā, Ventspilī, Ventspils novada Zlēkos, Alsungā, Kuldīgā u.c.
Talsu novada muzejā 18. oktobrī plkst. 17.00 notiks pasākums “Suiti meklē suitus”, kurā aicināti piedalīties suitiskās identitātes nesēji
Talsu un apkārtnes novados, bet pasākumu kuplinās “Suitu sievas”. Muzejā apskatāma arī izstāde “Dziesmu svētki. 1945. – 1985.
gads” kā turpinājums izstāžu ciklam par dziedāšanas tradīciju Talsos un apkārtnē. Savukārt Salacgrīvas bibliotēkā 16. oktobrī plkst.
16:00 būs tikšanās ar lībiešu dzimtas pēcteci Anitu Emsi, kura ir lībiešu kultūrvēstures un valodas mantojuma glabātāja un prot runāt
lībiskā dialekta Svētciema izloksnē.
Raunas austuve 17. oktobrī būs atvērta ekskursijām skolēniem, lai iepazīstinātu ar aušanu, gatavajiem audumiem, rakstiem, seno
Raunas audēju grāmatu un Raunas aušanas pulciņa vēsturi. Arī Balvu novada muzejā 18. oktobrī plkst. 10:00 noritēs aušanas
meistardarbnīca ar audēju Ivetu Gabrāni. Savukārt Baltinavas novada muzejā 14. oktobrī notiks tradicionālo lupatu deķu darināšana.
Pasākumā dalībnieki iegūs informāciju par UNESCO, pētīs Baltinavas novada muzeja krājumā esošos lupatu deķus, skatīs Baltinavas
vidusskolas aušanas pulciņa un “Paaudžu centra” austos lupatniekus, kā arī paši aktīvi līdzdarbosies lupatu deķu darināšanā.
Vecpiebalgas vidusskolā 17. oktobrī plkst. 13:00 un Madlienas vidusskolā 17. oktobrī plkst. 15:30 Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
piedāvās izglītojošu muzikāli teatrālu programmu “Gaujiena – mana paradīze”, kas stāstīs par profesoru Jāzepu Vītolu. Komponista
atmiņās, fotogrāfijās un mūzikā iejutīsies Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas direktore Ilze Dāve un Jānis Krišjānis. Jāzepa Vītola 150. gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012.
– 2013. gadam.
UNESCO nedēļā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā jau notika semināri jauniešiem un skolotājiem, teorētiskas un praktiskas
nodarbības Kuldīgas tautas tērpa krekla darinātājiem. Nodarbības un lekcijas ar dančiem un rotaļām u.c. pasākumi skolēniem par
lokālo mantojumu aizvadīti arī Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolā un Ēvelē, bet Ventspils bibliotēkā rīkots konkurss skolēniem
“UNESCO zināšanu spēle”. Talsu novada muzejā novadīta lekcija ”Dziesmu svētku tradīcijas Talsu novadā”, bet Kuldīgas novada
tautastērpu darināšanas un valkāšanas klasē “Pūralāde” rokdarbnieces no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas aicināja interesentus
nodarboties ar rokdarbiem, it īpaši balstītiem uz lokālo mantojumu. Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkā noausta draudzības josta
ar vietējo audēju Vilmu Segliņu.
“Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzejā no 14. līdz 18. oktobrim plkst. 15:00 tiks demonstrēts Latvijas enerģētikas nemateriālais
kultūras mantojums – filma “Kā tapa Ķeguma spēkstacija. Kārļa Dumbrāja atmiņas”. Ventspils Gāliņciema bibliotēka 18. oktobrī notiks
prezentācija “Stāsti, spēlē, svini darini un zini!” par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm. Savukārt izstāde par lokālo
mantojumu būs apskatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā.
Mārtiņdienas tradīcijām veltīti pasākumi un izzinošas aktivitātes notiks Ventspils muzejā, bet Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikumā no 14. līdz 18. oktobrim noritēs radošo darbnīcu nedēļa “Rādām, stāstām, dziedam, dejojam”, kurā katras nodaļas pedagogi
un izglītojamie prezentēs latvisko kultūras mantojumu, atbilstoši savas nodaļas specifikai. Limbažu Bērnu bibliotēkā pasākumā
“Vecmāmiņas padoms” dalībnieki jau stāstījuši par prasmēm un zināšanām, ko guvuši no savām vecmāmiņām, un par tradīcijām, kas
ģimenēs tiek koptas no paaudzes paaudzē. Tikmēr Līvbērzes kultūras namā izskanējis folkloras kopas ‘’Zemgaļi’’ un TLMS ‘’Līve’’ 35.
gadu jubilejas pasākums.
Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) aktivitātē “Pastāsti par savu mantojumu”, kas tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru pieteikti dažādi pasākumi, kuru mērķis ir aktualizēt novadpētniecību un starppaaudžu dialogu. Alsungas

novada bibliotēka piedāvās stāstījumu par Gāču klētiņu, kas celta 1787. gadā Alsungā, Jaunpils novada dome rīkos sarunu par mājas
vīna gatavošanas tradīcijām, aušanas tradīcija kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausme tiks izcelta Raunas novadā, bet lībiskā
dialekta Svētciema izloksnes saglabāšana kā nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšana tiks aktualizēta Salacgrīvas novadā.
Konvencijas 10. gadadiena sakrīt ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā Latvijā. Pirms desmit
gadiem Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā
kultūras mantojuma meistardarbu, un šī gada vasarā aizvadīti XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Šogad tiek gatavots
arī pirmais Latvijas ziņojums par suitu kultūrtelpas saglabāšanas plāna īstenošanu kopš 2009. gada, kad tā iekļauta UNESCO
Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana, sarakstā.

Baiba Moļņika
Ģenerālsekretāres p.i.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Tālr.: 67325109
E-pasts: office@unesco.lv
Mājas lapa: www.unesco.lv
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