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Ziņa. Viedoklis
Apstiprina XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku datumus un pasākumu norises
vietas
21.janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē akceptēts rīkojuma projekts, kas paredz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
norisi 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.
Kā galvenās norises vietas Rīgā tradicionāli ir Mežaparka Lielā estrāde, kur notiks Noslēguma koncerts un Daugavas stadions, kurā
plānots Tautas deju lielkoncerts. 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.
Lai nodrošinātu dalībnieku drošību Daugavas stadionā, ir nepieciešams papildus pilnveidot un uzlabot infrastruktūru Deju lielkoncertu
un mēģinājumu rīkošanai, tālab MK sēdē nolemts Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 28.februārim noteiktā
kārtībā iesniegt MK informatīvo ziņojumu par esošo situāciju Daugavas stadionā XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
norises nodrošināšanai.
MK projektā noteiktas arī citas XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietas, kuros izskanēs dažādi
koncerti un pasākumi - Pūtēju orķestru un Bērnu simfonisko orķestru koncerti, Bērnu folkloras kopu programma, Bērnu vokālo
ansambļu finālkonkurss un Tautas mūzikas koncerts, koru finālkonkurss, bērnu radošie pasākumi, Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas izstādi, Mūsdienu deju lielkoncerts, svētku atklāšanas pasākums.
Lai veiktu skolēnu iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, nodrošinātu tradīcijas saglabāšanu un svētku sagatavošanu, ir
iesaistīti vairāk nekā pieci tūkstoši interešu izglītības, profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un dejā pedagogi.

Pasākums
Notiek 36.valsts bioloģijas olimpiāde
23.janvārī Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē atklāta 36.valsts bioloģijas
olimpiāde, kurā šogad piedalās 140 skolēni no visas Latvijas. Olimpiāde
norisināsies no 23.-25.janvārim fakultātes telpās.
Veiksmi un panākumus olimpiāžu dalībniekiem atklāšanas uzrunā vēlēja Valsts
izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Uldis Kondratovičs.
Zināšanu prasmju pārbaudē labākie olimpiāžu dalībnieki iegūs diplomus, medaļas,
iespēju bez konkursa iestāties Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kā arī
piedalīties Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē šā gada jūlijā Indonēzijā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija programmas Award aktivitātēs
Nodibinājums „Radošā Instance” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 1.martam īsteno
projektu „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptautiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs”.
Projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, izmantojot brīvprātīgā darba metodes
Award pašizaugsmes programmas ietvaros.
2013.gadā notikuši vairāki nozīmīgi pasākumi. Starptautiskās pašizaugsmes programmas Award 40 jaunieši no Valkas, Jaunjelgavas,
Kokneses, Dobeles, Kandavas un Ludzas 2013.gada jūlijā piedalījās seminārā „Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība
darbam ar sociālā riska jauniešiem”. Seminārs aizvadīts Apšuciema skolā, kur dalībnieki tika sagatavoti komunikācijai ar dažādām
sociālajām grupām. Tika izstrādāta semināru programma jauniešiem no sociālā riska ģimenēm savās pilsētās, ar mērķi
iesaistīties programmā Award, kā arī apgūt iemaņas labā darba veikšanai vasaras nometnē. Reģionālie semināri rīkoti Valkā,
Jaunjelgavā, Koknesē, Dobelē, Kandavā un Ludzā.
Nozīmīga bija vasaras nometne Engurē ”Mans labais darbs!”. Tās aktivitātēs iesaistījās jaunieši no sociālā riska ģimenēm: 38
dalībnieki, kuri jau darbojas Award programmas aktivitātēs un 22 dalībnieki, kuri nākotnē vēlas iesaistīties programmā. Labā darba
ietvaros tika sniegta palīdzība 6 mājsaimniecībām Engurē un Apšuciemā. Jaunieši sakopa jūras piekrasti, izcirta krūmus un paveica
dažādus dārza darbus. Pēc nometnes Award jauniešu pulciņš ir papildinājies jau par 22 dalībniekiem.
Publicitātes aktivitāšu ietvaros tika izveidota animācijas filma par programmu Award, kura tika prezentēta programmas Award
apbalvošanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā 2013.gada 6.decembrī. Līdz projekta beigām filma kā informatīvs materiāls
tiks izplatīta Latvijas skolās, bērnu un jauniešu centros, sociālajos dienestos un dienas centros.
Filma par programmu Award

VISC aktualitātes
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 30.valsts olimpiādes II kārtas rezultāti
"Teach TWO" projekta skolas apmeklē AHHAA zinātnes centru
Iegūtais novadpētniecības semināros

Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs
Programmu paraugi speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
2012./2013.m.g. centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumi un ieteikumi
Vēstures 20.valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts
Krievu valodas (svešvalodas) 20.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Informātikas (programmēšanas) 27.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
5.zēnu koru saiets Talsos "ZAĻĀ BUMBA"
Projekts "Q Placements"
Tiek uzsākti projekta LOGI-N nacionālie semināri

Sadarbības partneru aktualitātes
ASV vēstniecība izsludina konkursu vidusskolēniem
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecība aicina 16 – 18 gadus vecus jauniešus
piedalīties video konkursā un līdz 2014. gada 28. februārim izveidot 1-5 minūšu garu
video par tēmu: „Innovation”. Šī gada tēma ir viss par un ap inovāciju, tāpēc un mēs
aicinām vidusskolēnus stāstīt par labu ideju nozīmīgumu mūsu ikdienas dzīvē, vai būt
inovatīvam ir svarīgi, kādā veidā es esmu inovatīvs, kas, manuprāt, ir labākā inovācija,
kādas pārdomas un idejas nāk prātā man kā inovatoram utt..
Desmit labāko video autori saņems veicināšanas balvas, bet labākā video autoram būs
iespēja vasarā pavadīt 4 nedēļas ASV un piedalīties Bendžamina Franklina
Starptautiskajā vasaras nometnē.
Prasības kandidātiem:
- Tev jābūt 16-18 gadus vecam skolēnam kādā no Latvijas vispārizglītojošajām skolām;
- Tev ir ļoti labas angļu valodas zināšanas un padziļināta interese par kādu no šīm tēmām- diplomātija, žurnālistika, demokrātija,
pasaules un Latvijas politikā notiekošais, jauniešu nodarbinātība, brīvprātīgais darbs, aktīva pilsoniskā līdzdalība;
- Tu turpināsi mācības kādā no Latvijas vidusskolām vai augstākajām mācību iestādēm;
- Tu vēlies iepazīt un uzzināt vairāk par ASV, kā arī tu esi gatavs 4 nedēļas pavadīt ASV.
Tavu kvalifikāciju apliecina augsti ilgtermiņa mācību sasniegumi, proti, augstas atzīmes, apbalvojumi un/vai skolotāju ieteikuma
vēstules.
Prasības video:
- Video garums 1-5 minūtes, angļu valodā vai ar angļu subtitriem;
- Atbilstība tēmai “Innovation”;
Video jāaugšupielādē www.failiem.lv vai kādā citā failu apmaiņas vietnē, nosūtot video saiti uz e-pastu – AlumniLatvia@state.gov līdz
2014.gada 28.februārim.
E-pastā jāiekļauj video autora vārds, uzvārds, mācību iestāde un kontaktinformācija.
Desmit labāko video autori tiks ielūgti uz fināla atlases interviju ASV vēstniecībā Rīgā.
Vairāk par konkursu meklē ASV vēstniecības mājas lapā: http://riga.usembassy.gov/franklin_en.html
Rihards Šteins,
Intern
Public Affairs Section
U.S. Embassy Riga, Latvia
Tālr.: 67107167
E-mail: SteinsR@state.gov
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