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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Sveicam Latvijas valsts svētkos!

Ziņa. Viedoklis
Nosaukti datumi XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Latvijas komandai pirmā vieta starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013”

„Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi
Latvija!”

Pasākums
Apbalvo skolēnus pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojumā
Kustības „Zaļākai Latvijai” lielāko atzinību guvušie darbi tīrākas un sakoptākas vides veicināšanai
Noslēdzies skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”
Darbam noderīgi. Pieredze
Konferences pārskats par vērtībizglītību Latvijā vispārizglītojošas skolās
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
Skolotājus aicina pieteikties apmācībai uzņēmējdarbībā
Latviešu valodā iztulkots ziņojums "Sporta izglītība un fiziskās aktivitātes Eiropas skolās"
Latvijas Banka un ECB informē iedzīvotājus par eiro banknotēm un monētām
evolucionāras IT biznesa idejas nāk no reģioniem

/O.Vācietis/

Ziņa. Viedoklis
Nosaukti datumi XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ceturtdien, 7.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru
kabineta (MK) rīkojuma projekts „Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku norises laiku un vietu”, paredzot, ka XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku norise tiek plānota 2015.gadā no 6.jūlija līdz
12.jūlijam Rīgā.
Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki notiek reizi piecos gados, starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu
un deju svētkiem, un šo svētku rīkotājs ir Valsts izglītības satura centrs.
Iepriekšējie X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notika Rīgā no
2010.gada 6.jūlija līdz 11.jūlijam.
Tradicionāli galvenās svētku norises vietas Rīgā ir Mežaparka Lielā estrāde un
Daugavas stadions. Mežaparka Lielā estrāde vienlaikus var uzņemt līdz 14
tūkstošiem dziedātāju un līdz 40 tūkstošiem skatītāju. Savukārt Daugavas
stadionam jānodrošina atbilstoša infrastruktūra Deju lielkoncertu rīkošanai, lai tiktu
ievēroti visi drošības pasākumi 16 līdz 18 tūkstošiem skolēnu – tautas deju
dejotājiem gan mēģinājumu, gan koncertu laikā.
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises vietas precīzāk būs
zināmas pēc izskatīšanas un izvērtēšanas svētku Mākslinieciskās padomes,
Rīcības komitejas un Dziesmu un deju svētku padomes sēdēs.
Lai rīkojuma projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina valdībā.
Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.laha@visc.gov.lv

Latvijas komandai pirmā vieta starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013”
Latvijā notikušajā olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013” Latvijas komanda
vienpadsmit valstu konkurencē izcīnīja godpilno pirmo vietu, par vienu
punktu apsteidzot Krievijas un Polijas valstu komandu dalībniekus.
Olimpiāde norisinājās no 7. līdz 11. novembrim Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātē, Rīgā.
Olimpiādi organizēja Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
ar Valsts izglītības satura centra finansiālu atbalstu.
Sacensībās piedalījās skolēnu komandas no 11 valstīm: Dānijas, Igaunijas,
Islandes, Krievijas (Sanktpēterburgas), Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas,
Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Tradicionāli sacensībās piedalās valstis, kas ir ap
Baltijas jūru un Islande, kura pirmā atzina Latvijas neatkarību.
Atšķirībā no klasiskajām matemātikas olimpiādēm, kurās piedalās individuālie risinātāji, “Baltijas Ceļš” ir komandu sacensības, kurās
pieci risinātāji, savā starpā konsultējoties, 4,5 stundu laikā risina un iesniedz atrisinājumus 20 uzdevumiem. Šādi nosacījumi prasa ne
tikai matemātiskās zināšanas un ātru reakciju, bet arī prasmi sadarboties, uztvert citu idejas un tās realizēt, racionāli plānot laiku un
spēkus.
Latvijas komanda šajās sacensībās apsteidza pārējās valstis, un uzvarētājiem balvās pasniegts olimpiādes ceļojošais kauss un
apdrukātas stikla balvas.
Šogad Latvijas komandu olimpiādē pārstāvēja: Deniss Dunaveckis - Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 11.klase,
Vladislavs Kļevickis - Rīgas 40.vidusskola, 12.klase, Oļegs Matvejevs - Rīgas Ostvalda vidusskola, 12.klase,

Pārsla Esmeralda Sietiņa - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.klase, Aleksejs Zajakins - Rīgas 89.vidusskola, 11.klase. Komandu vadīja - LU
profesors Andris Ambainis un komandas vadītāja vietnieks - Juris Škuškovniks, dalībniekus startam sagatvoja LU A.Liepas Neklātienes
matemātikas skolas rīkoto izlases nodarbību lektori. Uzdevumu izvēli vadīja LU profesors Juris Smotrovs.
2011.gadā Latvijas komanda starptautiskajā matemātikas olimpiādē “Baltijas Ceļš” Vācijā izcīnīja 2.vietu. Tikmēr Latvijā iepriekšējā
reize, kad notika šī olimpiāde bija 2003.gadā, toreiz Latvija ieguva 4.vietu.
Vairāk informācijas vietnē: http://www.bw2013.lu.lv/
Fotogalerija.

Diāna Ļaha
Valsts izglītības satura centra
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.laha@visc.gov.lv

Pasākums
Apbalvo skolēnus pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojumā
8.novembrī Latvijas Kara muzejā svinīgā ceremonijā aizvadīts Valsts
izglītības satura centra (VISC) rīkotais skolēnu patriotisma un pilsoniskās
audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojums.
Sarīkojuma laikā VISC sveica skolēnus un pedagogus, kā arī pateicās izglītības
iestādēm par nozīmīgo veikumu skolēnu patriotisma audzināšanā un līdzdalību
projekta „Mana Latvija” pasākumos.
„Katru gadu cenšamies veidot pasākumus, kas simbolizē „Mana Latvija”. Ikviens
no mums veido šo „savu Latviju”, un visi kopā mēs esam atbildīgi par to, kāda būs
šī Latvija. Veidojot šos pasākumus šajā svinīgajā gadā, gribējām, lai Jūs varētu
visiem parādīt, kāda tā [Latvija] ir mums, un, cik tā ir dārga”, savā uzrunā sacīja
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis.
Arī VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa savā novēlējumā uzsvēra paveiktā vērtību: „Katrs paveiktais darbs ir liels ieguldījums, katrs
darbs māca un mācās. Lai 2013.gadā, kad Latvija svin savu 95.dzimšanas dienu, šis ir Jūsu gads! Lai šogad paveiktais Jums sniedz
jaunas idejas!”
Viens no pasākumu cikla „Mana Latvija” notikumiem bija VISC rīkotais konkurss „Kas interesants skolas muzejā?”. Tā mērķis bija
aktualizēt skolas muzeja lomu un muzejpedagoģijas metožu izmantošanas iespējas izglītības procesā, kā arī aicināt skolēnus aktīvai
līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās vēstures veidošanā.
Skolēnu uzdevums bija sagatavot video/prezentāciju par minēto tēmu. Konkursam tika iesniegti 42 darbi no 39 izglītības iestādēm,
pārstāvot 23 novadus/pilsētas.
Par veikumu pirmās pakāpes diplomi piešķirti: Alūksnes un Apes novada O.Vācieša Gaujienes vidusskolas 3.klases skolēniem,
J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas skolēniem, Preiļu novada Pelēču pamatskolas skolēniem.
Skolēniem pasniegtas VISC atzinības un pateicības raksti, kā arī dažādas piemiņas veltes.
Pasākumā sveikti arī vides interešu izglītības projekta - kustības „Zaļākai Latvijai” dalībnieki. VISC un SIA „Zaļā josta” rosinātajai
kustībai „Zaļākai Latvijai” ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas veica darbus tīras Latvijas vides veidošanā un savas dzīvesvietas
apkārtnes sakopšanā - stādīja kokus, šķiroja atkritumus un iekopa atpūtas vietas. Kopumā kustībai bija pieteikušies 49 kolektīvi,
paveicot 85 darbus vides labā. Labākos ar īpašām balvām pasākumā apbalvoja SIA „Zaļā josta”.
Muzikālo sveicienu sarīkojumā nodrošināja Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis (vadītāja Maija Feldmane) un
Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris (vadītājs Haralds Bārzdiņš).
Tikmēr sveicot Latvijas 95.gadadienā, VISC izglītības iestādēm dāvināja filmu „Vienīgā fotogrāfija”, kurā atklāti notikumi, kas iemūžināti
Viļa Rīdzenieka pazīstamajā fotogrāfijā no Latvijas valsts proklamēšanas pasākuma 1918.gada 18.novembrī.

Jau iepriekš informēts, ka VISC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties Latvijas
Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, 2012.-2013.gadā rīkoja aktivitātes, piedāvājot daudzveidīgas iespējas bērniem un
jauniešiem atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam iesaistīties minētajā projektā – piedalīties mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas un vides konkursos, pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi,
ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.
Pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros 2013.gada novembrī VISC organizē vairākus noslēguma pasākumus. Ir aizvadīts skatuves
runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” noslēguma sarīkojums 10.-12.klašu laureātiem. Līdz 20.novembrim Rīgas
Kongresu namā būs skatāma interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde „Kur saulīte rotājās”. Savukārt 20.novembrī
plkst.14:00 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 1.-9.klašu
laureātiem un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” noslēgums.
Pasākuma fotogalerija.

Kustības „Zaļākai Latvijai” lielāko atzinību guvušie darbi tīrākas un sakoptākas vides
veicināšanai
Ir noslēgusies Valsts izglītības satura centra un SIA „Zaļā josta” rosinātā aktivitāte kustība „Zaļākai Latvijai”, kuras dalībnieki snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vides stāvokļa uzlabošanai. Kustības darbība uzsākta 2012. gada septembrī,
aicinot valsts izglītības iestāžu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un
uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē. Kustība „Zaļākai Latvijai”
norisinājās skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla
„Mana Latvija” ietvaros, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95.
gadadienai.
Kopumā kustības ietvaros paveikti 85 labi darbi vides labā – bērni devušies talkās,
stādījuši kokus, attīrījuši skolas un dzīvesvietas apkārtni no atkritumiem, izveidojuši
atpūtas vietas, šķirojuši atkritumus, gatavoja putnu būrīšus, kā arī paveikuši citus
nozīmīgus darbus vides stāvokļa uzlabošanai. Īpaši aktīvas bija Valdemārpils,
Kārsavas, Kuldīgas, Džūkstes, Krāslavas un Liepas izglītības iestādes. Ar
vairākiem darbiem vides labā izcēlās arī Liepājas, Rīgas, Gaujienas, Gulbenes un Krimūnu izglītības iestādes. Ar visiem dalībnieku
darbiem iespējams iepazīties EKO medijā „Tīrai Latvijai” (www.tirailatvijai.lv).
Visi paveiktie darbi tika izvirzīti publiskai balsošanai, kas ilga līdz šī gada 1. novembrim. Apkopojot publiskā balsojuma rezultātus, tika
noteikti trīs vislielāko Latvijas iedzīvotāju atzinīgu iemantojušo darbu autori.
Trešo vietu publiskajā balsojumā ar iegūtām 17 725 balsīm ieguva Anžela Kovaļova un Liepas pamatskolas skolēni, kas sakopa un
labiekārtoja Lielās Ellītes parku. Parka labiekārtošanas laikā ar skolēnu palīdzību tika stādīti koki, savukārt LEADER projekta ietvaros
izveidoti jauni celiņi ar drošības margām, ierīkotas atpūtas vietas, izveidots apgaismojums un uzstādītas drošības kameras.
Otro vietu publiskajā balsojumā ar iegūtajām 19 196 balsīm izcīnīja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra dalībnieki. Gatavojoties
Lieldienām, viņi rīkoja akciju „Uzziedi savai pilsētai”, kuras ietvaros Kuldīgas izglītības iestādes radīja stilizētu ābeles koku, kas
izgatavots no otrreizējiem materiāliem – PET pudelēm un plastmasas maisiņiem. Koka radīšanai tika savāktas 4138 PET pudeles.
Mēneša garumā radošās darbnīcās no PET pudeļu apakšām skolēni grieza ziedus, no zaļajām PET pudelēm - ābeles lapas, no rozā
iepirkuma maisiņiem gatavoja ābeļziedu pumpurus, no sagrieztajām PET pudelēm veidoja ābeles stumbru un zarus.
Pirmo vietu publiskajā balsojumā ar 28 890 izcīnītām balsīm ieguva Grobiņas pamatskolas 4. klašu dabas zinību fakultatīvs par Meža
parka sakopšanu Grobiņā. Skolēni kustības ietvaros savāca meža parka izpļauto pamežu un izrautos celmus, padarot to par skaistu
atpūtas vietu pie dabas.
Novērtējot skolēnu ieguldījumu tīrākas Latvijas vides veidošanā, „Zaļā josta” apbalvoja arī komandu, kas bija paveikusi visvairāk labo
darbu vides labā. Uzņēmuma specbalvu saņēma Daiga Vasioleka un Valdemārpils vidusskolas audzēkņi par paveiktajiem 14 darbiem
vides labā. Daiga Vasioleka spējusi pulcēt teju visas Valdemārpils vidusskolas klases, lai katra no tām kustības ietvaros paveiktu
lielāku vai mazāku darbu – sakopt tuvumā esošā bērnu dārza teritoriju, doties talkās un atbrīvot mežu no atkritumiem, sakopt tuvumā
esošās upes baseinu, atbrīvojot to no sakritušajiem kokiem, stādīt kokus un ziedus, gatavot putnu barotavas, veidot atpūtas vietas pie
dabas u.c.
Valsts izglītības satura centrs un „Zaļā josta” pateicas visiem kustības „Zaļākai Latvijai” dalībniekiem par ieguldījumu tīrākas un
sakoptākas Latvijas veidošanā un cer uz tikpat aktīvu un patriotisku rīcību savas dzīvesvietas apkārtnes labiekārtošanā arī turpmāk.
Fotogalerija.
Inese Liepiņa
Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente
Tālrunis: 67350814

Noslēdzies skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”
Sagaidot Latvijas 95.gadadienu, Valsts izglītības satura centrs organizēja skolēnu
patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”. Cikla ietvaros interešu
izglītības mākslas pulciņu audzēkņi piedalījās konkursā „Kur saulīte rotājās”. Risinot
konkursa tēmu, dalībnieki iepazinās ar saules zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu tautas
etnogrāfijā, kultūrā, iegūtās atziņas realizējot radošos darbos dažādās mākslas
tehnikās.
Konkursa 2.kārtā kopā piedalījās 2036 dalībnieki no 90 Latvijas novadiem un
pilsētām. Kopā 1400 darbu varēja apskatīt izstādēs Kuldīgā, Līvānos, Jelgavā,
Babītē, Kocēnos un Rīgā.
No 6.līdz 20.novembrim Rīgas Kongresu namā apskatāmi konkursa 3.kārtai izvirzītie
darbi. 280 izstādes darbus vērtēja žūrija: keramiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas
docents Ainārs Rimicāns, Latvijas Nacionālā kultūras centra Tradicionālās kultūras
eksperte Linda Rubena, mākslas pedagoģe Dace Asne, gleznotāja Aija Zariņa (rezultāti).
Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks 2013.gada 20.novembrī plkst. 14:00 Rīgas Latviešu biedrības namā.
Izstāde „Kur saulīte rotājās” ir saules pilns un dzīvespriecīgs interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu sveiciens mums visiem
Latvijas 95. dzimšanas dienā!
Fotogalerija.
Rezultāti.
Areta Raudzepa
izstādes koordinatore

Darbam noderīgi. Pieredze
Konferences pārskats par vērtībizglītību Latvijā vispārizglītojošas skolās
2013.gada 1.novembrī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU sociālo zinātņu fakultāti Rīgā Hotel Albert konferenču telpās
rīkoja gadskārtējo konferenci-diskusiju „Kādai būt vērtībizglītībai Latvijā vispārizglītojošas skolās?”
Konferences mērķis bija aktualizēs garīgo vērtību nozīmību izglītības procesā, stiprināt vērtībizglītības virzību izglītības sistēmā, kā arī
nodrošināt vērtībizglītības jomā iesaistīto pētnieku, ekspertu, skolotāju un izglītības politikas veidotāju viedokļu apmaiņu.
Konferences gaitā veidojās labvēlīga komunikācija starp dažādu izglītības jomu speciālistiem. Diskusiju rezultātā tika apzināts
sabiedrības vērtību pieprasījums, izvērtēta situācija un atbildība vērtībizglītības īstenošanā, iezīmēta virzība, kas būtu jādara, lai
nodrošinātu skolēnam drošu emocionālo vidi skolā un morālās izglītības bāzi mācību procesā.
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis uzsvēra, ka izglītības sistēma ir viens no ietekmīgākiem instrumentiem, kas veido morālās, garīgās,
ētiskās vērtības un uzskatus par dzīvi. G.Vasiļevskis uzsvēra, ka vērtībām ir noteicoša nozīme izglītības saturā, jo vērtības pēc savas
būtības ir ideāli, kurus sabiedrība augstu vērtē un ciena.
Arī VISC vecākā referente Dr. Spodra Austruma uzsvēra kopīgu ideālu, kā sabiedrības virsvērtības nozīmi, un izvērtēja
patērētājsabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz mācību satura vērtībizglītojošiem aspektiem, tomēr minot arī to, ka skolēnu
iesniegtie darbi vēstures izpētes konkursiem un kulturoloģijas konkursā „Kultūras kanonu 21.gadsimta jaunietim”, uzrāda augsta
patriotisma vērtības klātesamību.
Konferencē Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Dr. Ina Druviete savā uzrunā akcentēja to, ka
demokrātiskā iekārta ar stabilām tradīcijām ar likuma spēku nevar noteikt par pienākumu ievērot noteiktas vērtības. Līdz ar to
likumdevējs var radīt tikai labvēlīgu vai mazāk labvēlīgu ietvaru vērtību formulēšanai un ievērošanai. Dr. I. Druviete par nozīmīgām
vērtībām jaunās paaudzes audzināšanā un izglītībā nosauca cieņu citam pret citu un cilvēkmīlestību kā sabiedrības vērtību
stiprināšanas pamatu. Deputāte norādīja arī uz plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz skolēnu domāšanu.

LU asoc. prof. Dr. Baiba Bela uzsvēra, ka vērtību nozīmība ir nevis konkurencē, bet sadarbībā, demonstrēja pasaules vērtību pētījumu
(WVS) salīdzinošos mērījumus.
LU SZF profesore Dr. Skaidrīte Lasmane runāja par vērtību mainību un uzsvēra, ka vērtībām ir liela jēga. Liela nozīme sabiedrībā un
cilvēka pašapziņas veidošanā ir tam, ka katrs par savu darbu un centieniem saņem atzinību, pozitīvu novērtējumu, jo tas, kuru atzīst
var justies drošs, atgādinot M. Pontī ideju, ka mēs nekad nevaram aiziet no savas dzīves.
LU profesore Dr. Sandra Sebre runājot par skolēna vecuma īpatnībām minēja morālās izglītības praksi Kanādā un kā galvenos
atslēgas vārdus vērtībpieņemšanas aspektā uzsvēra skolēna pašcieņas celšanu, ticības veidošanu saviem spēkiem un godīguma
audzināšanu.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika un Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena pieskārās nacionālo vērtību un kultūras mantojuma vērtību aspektam.
Rīgas Franču liceja skolotāja Evi Daga-Krūmiņa raudzījās uz vērtību piedāvājuma no digitālās paaudzes vērtību vajadzību viedokļa,
izceļot nacionālās un pilsoniskās vērtības kvalitātes jautājumus, uzskatot, ka skolēns vēlas būt ne tikai savas, bet arī Eiropas
Savienības pilsonis, izceļot skolotāja īpašo lomu argumentācijā – kāpēc būt patriotam ir labāk. Viņasprāt, vērtībizglītība nav viegli
īstenojama tāpēc, ka arī patērētājsabiedrība orientējas uz to, lai skolas būtu darba ņēmēju kalve, nevis par to, vai skolās izaug krietni
pilsoņi.
LU profesore Dr. Laima Geikina pieskārās globālās kultūras sociālajam fonam vērtībizglītības nozīmes skaidrošanā, kad vērtībizglītībai,
viņasprāt, ir ievērojama nozīme, lai veidotos gudrs patērētājs kultūras lielveikala apstākļos. Profesore uzsvēra arī vienu no
globalizācijas būtiskiem rādītājiem – domāšanas un vērtību transmisijas mobilitāti. Lai sekmīgi īstenotu izglītības principus mācīties būt
un mācīties dzīvot kopā vērtībizglītībā, Dr. L.Geikina piedāvāja izglītības sistēmas decentralizāciju un mācību satura integrāciju.
Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli pārstāvēja IZM darba grupas locekle „Rīgas Dabaszinību skola” direktore Dr. Daiga Kalniņa,
pastāstot par jauno kompetencēs balstītu valsts pamatizglītības standarta projektu. Viņa uzsvēra, ka šāda pieeja paredz mācību
procesu, kad mācīšanās laikā skolēns vērtības apgūst kā kompetenci.
Diskusijas gaitā, kuru vadīja LU lektors, filozofs Artis Svece tika izteikti viedokļi, gan par plašsaziņas līdzekļu, globalizācijas,
komercstruktūru un patērētājsabiedrības lomu un ietekmi vērtībizglītības ierosināšanā, gan par ģimenes lomu un atbildību tradicionālo
vērtību saglabāšanā. Moderators aktualizēja jautājumu par cieņu un iecietību pret citādā viedokli, aicinot ieklausīties – ko katrs saprot
ar jēdzienu un darbību – vērtībizglītība?
Savā pieredzē – kā īstenot vērtībizglītību skolas vidē visos mācību priekšmetos dalījās Olaines 2.vidusskolas direktore Ludmila
Osipova. Kādas vērtības skolēni aktualizē ikdienā pieredzē dalījās Minhauzena muzeja direktore Irina Noriņa. Klātesošie izteica
viedokļus par vērtībizglītības sistēmas pilnveides iespējām, sadarbību radot labvēlīgus priekšnoteikumus komunikācijas veidošanai
starp dažādām skolām, pētniekiem un IZM.
Konferences organizētāji apkopoja viedokļus ar mērķi pilnveidot vērtībizglītības darbības iespējas, sniedzot ieguldījumu jaunā, uz
kompetenču pieeju balstītā valsts pamatizglītības standarta projekta satura pilnveidē.
VISC pateicas visiem dalībniekiem, kuri izrādīja interesi un bija apzinājuši vērtībizglītības problēmas un aktīvi pauda savu viedokli gan
referējot, gan piedaloties diskusijās ar konstruktīviem priekšlikumiem, piedāvājot jaunus instrumentus vērtību attīstībai vērtībizglītības
satura uzlabošanā.
Īpašs paldies LU sociālo zinātņu fakultātes profesorei Dr.Skaidrītei Lasmanei par ierosmi un sadarbību!
Konferences tēzes.

Spodra Austruma,
Valsts izglītības satura centra
vecākā referente

VISC aktualitātes
Radošais pasākums "Dabas ritums" profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem
Ģeogrāfijas MA vadītāju semināra materiāli
Seminārs koru diriģentiem un novadu mūzikas skolotāju MA vadītājiem
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 30.valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Dobelē un Liepājā
Projekta QUICK-IGA reģionālā konference Minskā
VISC ir izvērtējis īstermiņa pamatfunkciju izpildi 2012.-2013. mācību gadā

Sadarbības partneru aktualitātes
Skolotājus aicina pieteikties apmācībai uzņēmējdarbībā
Lai dotu zaļo gaismu jauniešu uzņēmējdarbībai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību
Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un Swedbank aicina skolotājus uz divu dienu apmācību 21. – 22.novembrī praktiskās
uzņēmējdarbības programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU)”.
Uz apmācību tiek aicināti progresīvi domājoši un uz attīstību vērsti Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolotāji, kuri vēlas
spodrināt savas zināšanas par praktiskās uzņēmējdarbības iespējām valstī. Īpaši aicinām pieteikties sociālo zinību priekšmeta
mācībspēkus, komerczinību un ekonomikas skolotājus, kuriem nav priekšzināšanu skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā, taču
apmācība piemērota arī citu priekšmetu skolotājiem.
Lai kvalitatīvi apgūtu starptautiski pārbaudītas metodes jauniešu uzņēmējspēju attīstīšanā un gūtu jaunas idejas mācību procesa
dažādošanā, apmācībā viesosies eksperti no Igaunijas, kuri jau vairākus gadus uzrādījuši labus rezultātus Eiropas Skolēnu mācību
uzņēmumu konkursos. Aizvadītajā gadā Igaunijas skolēnu veidotais mācību uzņēmums „3 little pigs” izstrādāja zinātniskas
šovprogrammas bērniem, atraktīvā veidā skaidrojot fizikas un ķīmijas likumsakarības, tā jau laikus ieinteresējot bērnus eksaktajās
zinātnēs. Šovu jau noskatījušies tūkstošiem bērnu visā Igaunijā.
Apmācības dalībniekiem būs iespēja arī pašiem praktiski izzināt, kā tas ir – būt uzņēmējam, kā arī noklausīties dažādu ekspertu
lekcijas par uzņēmējdarbības vidi un iespējām Latvijā. Skolotāji tiks aicināti iesaistīties diskusijā par uzņēmējspēju kompetences
attīstīšanu skolās un tās nozīmi jauniešu izaugsmē.
Apmācība notiks pilnas divas dienas (21. un 22.novembrī) Rīgā, Swedbank galvenajā ēkā Saules Akmenī, Balasta dambī 1.
Nakšņošana skolotājiem tiks nodrošināta četrzvaigžņu viesnīcā Maritim Park Hotel (Slokas ielā 1).
Dalība apmācībā, izdales materiāli, ēdināšana un naktsmītnes dalībniekiem ir BEZ MAKSAS!
Vietu skaits ierobežots! Pieteikšanās apmācībai līdz 15.11.2013. ŠEIT:
Pasākums tiek īstenots LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
Semināru atbalsta JA-YE Latvija stratēģiskais partneris Swedbank.
Sintija Lase,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālr.: 22088990
E-pasts: sintija@jal.lv

Latviešu valodā iztulkots ziņojums "Sporta izglītība un fiziskās aktivitātes Eiropas skolās"
Valsts izglītības attīstības aģentūras VIAA mājas lapā latviešu valodā publicēts Eurydice tīkla ziņojums „Sporta izglītība un fiziskās
aktivitātes Eiropas skolās”, kas uzskatāms par Eiropas Komisijas pirmo mēģinājumu apzināt situāciju sporta izglītības jomā Eiropā.
Ziņojums sniedz informāciju par sporta izglītības mācību priekšmetu 30 Eiropas valstīs.
Šī ziņojuma publicēšana latviešu valodā ir ļoti apsveicama, atzīst Inese Bautre, IZM Valsts izglītības satura centra sporta mācību
satura speciāliste. Viņasprāt, ziņojums ir interesants un noderīgs sporta pedagogu darbā. Šobrīd, piemēram, Latvijas skolās ir ļoti
aktuāls jautājums par skolēnu vērtēšanu sporta priekšmetā, tādēļ ir vērts iepazīties ar ziņojuma nodaļu par skolēnu vērtēšanu sporta
priekšmetā dažādās valstīs.
Inese Bautre uzsver, ka ar ziņojumu jāiepazīstas visiem Latvijas sporta skolotājiem, lai iegūtās atziņas izmantotu savā ikdienas darbā
un paplašinātu savu redzesloku par sporta stundu norisi un dažādajām fiziskajām aktivitātēm Eiropas skolās. Arī Latvijai ir labas
prakses piemēri, kurus var un vajag popularizēt Eiropas skolās, uzskata Inese Bautre: “Viens no labās prakses piemēriem noteikti ir
stājas mācības projekts Stipra un vesela mugura, kura mērķis ir ar vienkāršiem vingrojumiem un vingrinājumiem veicināt un nostiprināt
bērnu veselību un fizisko attīstību, kā arī popularizēt pareizas stājas un fizisko vingrinājumu nozīmīgumu skolēnu, pedagogu un vecāku

vidū.”
Ziņojumā ir atrodama informācija gan par stipras un veselas muguras projektu Latvijas skolās, gan informācija par citu valstu
iniciatīvām skolēnu veselības stiprināšanā. Ziņojumu Eiropas Komisijas uzdevumā ir sagatavojis Eurydice tīkls, kas nodrošina
informāciju par izglītības sistēmām un izglītības politiku Eiropas valstīs, bet ziņojuma tulkojumu latviešu valodā nodrošinājusi VIAA.
Ziņojuma Sporta izglītība un fiziskās aktivitātes Eiropas skolās pilns teksts angļu un latviešu valodās pieejams VIAA mājaslapā,
sadaļā Eurydice publikācijas.

Latvijas Banka un ECB informē iedzīvotājus par eiro banknotēm un monētām
Ar "Eiro izstādes" atklāšanu šā gada oktobrī Rīgā ievadīta plaša un daudzpusīga
sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiks
iepazīstināti ar jauno naudu - eiro.
Informatīvās kampaņas galvenais akcents likts uz eiro naudaszīmju un monētu
vizuālo noformējumu, iestrādātajiem drošības elementiem un svarīgākajiem
naudas maiņas posmiem un faktiem. Latvijas iedzīvotāji tuvāko mēnešu laikā tiks
uzrunāti ar speciālu sūtījumu ikvienai mājsaimniecībai, reklāmām televīzijās,
drukātajos un interneta medijos, vides reklāmām, kā arī dažādiem informatīviem
materiāliem.
Kampaņas atklāšanas pasākumā Dailes teātrī piedalījās Eiropas Centrālās
bankas (ECB) Banknošu Direktorāta vadītājs Tons Rooss (Ton Roos) un Latvijas
Bankas (LB) Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms.
"Eiro izstāde" Dailes teātra telpās būs atvērta no 2013. gada 26. oktobra līdz
13. decembrim. Šī interaktīvā izstāde, kas piemērota visu vecumu apmeklētājiem
un kuru organizē ECB sadarbībā ar Latvijas Banku, ļauj tuvāk iepazīt eiro un tā
vēsturi, dizainu un pretviltošanas pazīmes, kā arī aplūkot otrās sērijas eiro
banknotes.
Izstādi organizē ECB, LB un Dailes teātris.
Fotogalerija no izstādes atklāšanas.

Revolucionāras IT biznesa idejas nāk no reģioniem
Noslēdzies biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise (JA –YE) Latvija Absolventu kluba rīkotais IT biznesa ideju
attīstīšanas projekts „1440 min Ideju Izaicinājums”. Projekts bija JA-YE
Latvija Alumni kluba jauniešu iniciatīva, ko finansiāli atbalsta programma
„Jaunatnes darbībā”.
Projekts deva iespēju vidusskolēniem ar ekspertu atbalstu 24 stundu laikā attīstīt
savu biznesa ideju informācijas tehnoloģiju jomā. Vispirms jauniešiem bija jāiesūta
pieteikums ar savu IT biznesa ideju un motivāciju to realizēt. 10 perspektīvāko ideju
autori 27 jauniešu sastāvā 8. un 9. novembrī pavadīja 24 stundas Biznesa
augstskolas Turība Biznesa inkubatorā un saņēma ekspertu konsultācijas ideju
realizēšanā. Jauniešu iniciatīvā piedalījās skolēni no Priekules vidusskolas,
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Iecavas vidusskolas, Baldones vidusskolas,
Olaines 1. vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Pumpuru vidusskolas, Babītes
vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un Tukuma 2. vidusskolas.
„Plašais reģionālais pārklājums ir lieliska ziņa – tieši reģionos koncentrējas
spēcīgas zināšanas, idejas un mērķtiecīgi jaunieši!” uzsver projekta vadītāja Anna
Gruzinska.
Dalībkomandu līderiem bija iespēja prezentēt savas idejas portāla Draugiem.lv
ekspertu komandai, kuri vērtēja jauniešu ideju potenciālu un sniedza padomus,
kādā virzienā idejas attīstīt nākotnē. Paralēli līderu prezentācijām norisinājās IT
darbnīcas JA –YE Latvija partnera Microsoft Latvia birojā, sniedzot IT jomā
ieinteresētajiem dalībniekiem iespēju apzināt informācijas tehnoloģiju projektu
realizēšanas un vadības rīkus un Microsoft Latvia piedāvātās atbalsta iespējas.
Sākot no patriotiskām telefonu aplikācijām līdz pat revolucionāriem projektiem veselības jomā, jauniem izaicinājumiem sociālo tīklu
biznesā un sarežģītām datorsistēmu apmācību programmām – „1440 min Ideju Izaicinājumā” attīstītās biznesa idejas pavisam noteikti
drīz parādīsies plašākā sabiedrībā.

„Mūsu programmu absolventi pierāda, ka viņi ir uzņēmīgi un spēj realizēt augsta līmeņa projektu. Mūsdienu biznesā svarīgi ir rīkoties
operatīvi un mērķteicīgi, jo labas idejas ātri vien var pārņemt citi. Patiesi priecē arī tas, ko jaunieši spēj paveikt 24 stundu laikā, ja ir
atbilstoša vide un vieta, kur attīstīt savas pārdrošākās idejas – tik īsā laikā no idejas, kura tikai virmo gaisā, var radīt biznesa plāna
pamatu ar saskatāmiem realizācijas posmiem. Esmu pārliecināts, ka projekts tiks turpināts arī nākotnē, virzot jauniešu IT biznesa
idejas un to realizāciju arvien augstākā kvalitātē,” par projektu saka JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
JA – YE Latvija plāno ilgtermiņā sadarboties ar projekta 1440 min Ideju Izaicinājums dalībniekiem, aicinot iesaistīties JA - YE Latvija
Skolēnu mācību uzņēmumu programmā, kas tiek realizēta sadarbībā ar Swedbank.
Projekts „1440 min Ideju Izaicinājums” tika realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Anna Gruzinska,
„1440 min Ideju Izaicinājums” projekta vadītāja
Tālr.: +371 26336345
E-pasts: anna@jal.lv

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv
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