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Ziņa. Viedoklis
Tuvojas Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference
Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un
Rīgas Tehniskajā universitātē no 2014. gada 26. līdz 27. aprīlim. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 26.
aprīlī plkst.10:00.
25. aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas un inženierzinātņu sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.
Ķīmijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums - 1m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei
ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz plkst.13:30 LU
Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar
darbu autoriem, un notiks intervijas ar ekspertiem, kuras turpināsies 26. aprīlī plkst.11:30 pēc konferences atklāšanas.
Fizikas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 1,80m, platums - 1,02m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga
konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz
plkst.13:30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti,
kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Bioloģijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums – 0,85m Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga
konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz
plkst.13:30 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti,

kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Inženierzinātņu sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes – 2m, platums – 0,9m Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga
konferencei inženierzinātnēs, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 26. aprīlī līdz
plkst.13:30 RTU, Kaļķu ielā 1, 301.telpā. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja
tikties ar darbu autoriem.

Mudīte Kalniņa,
VISC vecākā referente

Pasākums
Apbalvoti 42.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2014" Latvijas kārtas laureāti
2014.gada 20.februārī Zemkopības ministrijas Lielajā zālē notika 42.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2014” Latvijas
kārtas laureātu apbalvošanas pasākums. Pasākumu atklāja un dalībniekus sveica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece
Agra Bērziņa, kura nolasīja arī Zemkopības ministra Jāņa Dūklava apsveikumu konkursa dalībniekiem un organizatoriem. Zemkopības
ministrijas simpātiju balvas saņēma Tukuma mākslas skolas skolniece Karina Nikuļina (skolotāja Ilze Pauliņa) un Rīgas Ostvalda
vidusskolas skolniece Ksenija Levša (skolotāja Veronika Ivanova).
Rīgas domes vārdā dalībniekus uzrunāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.
E.Aldermanes kundze pasniedza savu simpātiju balvu Rīgas 85.vidusskolas skolniekam Renāram Robežniekam (skolotāja Lilita
Jansone) par darbu „Dārziņš manā puķu podā”, atzīmējot autora radīto īpašo noskaņu.
Lauku atbalsta dienesta vārdā klātesošos sveica sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža, ar simpātiju balvām īpaši atzīmējot
tehniskās jaunrades nama „Annas 2” audzēkņa Matīsa Bičkovska (skolotāja Jana Kovaļevska), Bauskas bērnu un jauniešu centra
audzēknes Viktorijas Zubovas (skolotāja Daile Feldmane) un Tukuma Mākslas skolas audzēknes Ances Šadauskas (skolotāja Ilze
Pauliņa) darbus.
Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā vārdā konkursa dalībniekus un pedagogus sveica vēstnieka vietnieks Josefs Smyčeks un
kultūras referente Miroslava Šínová, pasniedzot atzinības rakstus 23 darbu autoriem. Pateicoties vēstniecības atbalstam, Latvijas
kārtas laureātu darbi tiks nogādāti uz konkursu Čehijā.
Pasākumā piedalījās Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” teātra „Zīļuks” dalībnieki, izrādot publikai fragmentu no izrādes „No
Blaumaņa pūra lādes”.
Fotogalerija

Darbam noderīgi. Pieredze
Jauns elektroniskais mācību līdzeklis "Vērtībizglītība" 1.-6. klašu skolēniem

Valsts izglītības satura cents ir izveidojis jaunu elektronisku mācību un metodiskā līdzekļa komplektu „Vērtībizglītība” 1.-6. klašu
skolēniem un skolotājiem ētikas, sociālo zinību un klases stundām.
2014.gada 20.februārī Valsts izglītības satura centrā notika jaunā interaktīvā metodiskā līdzekļa „Vērtībizglītība” 1.-6.klašu skolēniem
atvēršanas svētki. Materiāls tapis sadarbībā ar Elektronisko mācību līdzekļu asociāciju, kas atbilstoši Publiskā iepirkuma likumam,
ieguva tiesības to izstrādāt, un arī šajā svētku reizē prezentēja izstrādāto materiālu interesentiem.
Savā veidā tas ir unikāls pasākums, jo neatkarīgās Latvijas laikā nav izstrādāts neviens interaktīvs mācību materiāls sākumskolas un
pamatskolas skolēniem ar iespēju pašiem spriest un reflektēt par sev nozīmīgu vērtību jautājumiem. Piedāvātie uzdevumi veicinās
izpratnes veidošanos par ģimenē, klasē un sabiedrībā notiekošo, meklēt atbildes uz jautājumiem, piemēram, par tādu mūsdienu
sabiedrības aktualitāti kā bioētikas problēmas.
Autore Ieva Rocēna, kura ir viena no pirmā Latvijas neatkarības gados izdotā mācību līdzekļa ētikā pamatizglītībai „Dzīvot un sadzīvot.
Praktiskā ētika 5.-7.klasei” autorēm, uzsvēra, ka vērtībizglītošanas procesā sarunai ir īpaša nozīme un tā ir procesa neatņemama
sastāvdaļa. Savukārt otra autore Evi Daga - Krūmiņa akcentēja to, ka šis ir pirmais mācību materiāls, kurš uzskatāms par mēģinājumu
paskatīties uz ētiskas problēmām interaktīvi, un ka katram uzdevumam gala rezultātā būtu jānoved pie refleksijas. Refleksijas mērķis ir
rosināt dziļāku diskusiju par vērtību lomu katra skolēna un viņam tuvas sociālās grupas – klases, ģimenes dzīvē, un skolotājam
diskusijas rosināšanas procesā ir īpaša loma vērtībpriekšstatu izkopšanā un metožu izmantošanā mērķu sasniegšanai.
Elektroniskā mācību materiāla uzdevumu jēga ir radīt un veicināt diskusiju par skolēnu garīgās drošības stiprināšanas instrumentiem.
Klases audzinātāji, ētikas un sociālo zinību skolotāji būs pirmie, kuriem būs iespēja savās mācību stundās aprobēt šo jauno mācību
materiālu. Noslēgumā I. Rocēna uzsvēra, ka refleksijas ceļā nevar paredzēt visus risinājumus, jo „ētika nav satiksmes noteikumi”, bet
morāla jābūtība.
Jau 2011.gadā VISC uzsāka sabiedrībā diskusiju par vērtībizglītības aktualizāciju mācību saturā un vispārējās izglītības mērķa
nostādnēs. 2011.gada nogalē VISC izsludināja konkursu, kura rezultātā LU sociālo zinātņu fakultātes zinātnieki veica pētījumu par
vērtībizglītības īpatsvaru Cilvēks un sabiedrība jomas mācību prieksmetu saturā. 2012.gada martā un 2013.gada novembrī VISC
sadarbībā ar LU sociālo zinātņu fakultāti organizēja konferences par vērtībizglītības nozīmi mūsdienu izglītībā. Konferenču mērķis bija

aktualizēt vērtībizglītības nozīmi, izraisīt diskusiju un apkopot viedokļus par vērtībizglītības sistēmas izveidi visparējā izglītībā. Tika rasti
labvēlīgi priekšnoteikumi komunikācijai starp dažādu mācību jomu skolotāju grupām, dažadu paaudžu izglītības veidotājiem, kas
rezultējās jauna digitālā mācību un metodiskā komplekta – jauna vērtībizglītības instrumenta izveidē.
Jaunais elektroniskais mācību un metodiskā līdzekļa komplekts „Vērtībizglītība” 1.-6. klašu skolēniem un skolotājiem ētikas, sociālo
zinību un klases stundām būs pieejams Valsts izglītības satura centra mājas lapā šīs nedēļas nogalē.
Metodiskais līdzeklis skolotājiem
Interaktīvs mācību līdzeklis skolēniem

VISC aktualitātes
Projekta Quick-Iga noslēguma konference Hamburgā
Latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiāde 11.-12.klasēm
Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkursi būvniecības profesijās
10.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Ķīmijas 55.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Notiks pirmais "Gaudeamus" Noslēguma koncerta programmas kopmēģinājums koriem
Kursi sākumskolas svešvalodu skolotājiem
Publicēts projekta LOGI-N ziņu e-izdevums
Latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiādes 8.-9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts
Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss viesnīcu pakalpojumos
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti
Informātikas (programmēšanas) 27.valsts olimpiādes rezultāti
Vācu valodas 44.valsts olimpiādes rezultāti
Matemātikas 64.valsts olimpiādes dalībniekiem
Vēstures 20.valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti
Vēstures 20.valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Finanšu izglītības nedēļa 2014
Turpinot iesāktās aktivitātes, finanšu pratības stratēģiskie partneri otro gadu rīkos Finanšu izglītības nedēļu, kas saskanīgi ar Child and
Youth Finance International tradicionālo bērnu un jauniešu Global Money Week šogad plānota no 10. līdz 14. martam.
Nedēļas pasākumu devīze būs "Atrodi un piepildi savu finanšu mērķi", aicinot ikvienu interesentu aizdomāties par privātajiem finanšu
mērķiem un iespējām tos sasniegt. Pirmajā dienā tiks publiskoti pētījuma rezultāti par Latvijas iedzīvotāju finanšu mērķiem un
interaktīvais tests, kurā varēs rast atbildi uz jautājumu – Cik stipra ir Tava finanšu mērķtiecība?
Finanšu izglītības nedēļas 2014 svinīgā atklāšana mediju klātbūtnē notiks 10. martā plkst. 11.00 FKTK telpās Kungu ielā 1, Rīgā.
Atklāšanas pasākumā piedalīsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, VISC, Banku augstskolas un Latvijas Komercbanku asociācijas
vadība, kā arī sadarbības partneru pārstāvji.
Lasīt vairāk FKTK vietnē

Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite
Aicina skolotājus un skolēnus piedalīties izglītojošā un nozīmīgā Latvijas un Eiropas mēroga vides izpētes pasākumā – 7.
starptautiskajā balto stārķu (svēteļu) ligzdu uzskaitē.
Balto stārķu uzskaite atspoguļo ne tikai sugas skaitliskās izmaiņas, bet raksturo arī Latvijas vides stāvokli kopumā – liels stārķu
daudzums liecina par dabas veselību un bagātību. Latviju var dēvēt par balto stārķu zemi – šeit ir dzimtene apmēram 4,5% visas
pasaules svēteļu, kas valstij ar tik nelielu teritoriju ir ļoti daudz, taču līdz ar to mēs esam atbildīgi par šo putnu labklājību un nākotni.
Latvijā viens no augstākajiem svēteļu ligzdu blīvumiem pasaulē – vidēji 17 ligzdas uz 100 km².
Par Latvijas un pasaules balto stārķu populāciju izmaiņām zinām, pateicoties starptautiskām uzskaitēm, kuras notiek jau kopš
1934.gada. Septītās - 2014.gada uzskaites uzdevums ir noskaidrot balto stārķu izplatības un skaita izmaiņas kopš iepriekšējās
uzskaites 2004.–2005.gadā. Pirms 10 gadiem Latvijā ligzdoja apmēram 10 600 pāri svēteļu – to skaits bijis gandrīz nemainīgs kopš
1994.–1995.gada. Šobrīd lauksaimniecības platības ir samazinājušās, bet atlikušajās aizvien vairāk tiek lietotas dabai nedraudzīgas
vielas. Tas rada bažas par iespējamu balto stārķu skaita samazināšanos un turpmāko labklājību.
Balto stārķu ligzdu uzskaite Latvijā ir paveicama, tikai iesaistot tajā iespējami daudz cilvēku. Īpaši ceram uz liela skaita jauniešu
iesaistīšanos – tāpat kā visās iepriekšējās uzskaitēs, datu galveno daļu iecerēts iegūt no skolām (piemēram, 1934.g. uzskaitē
piedalījās vairāk nekā 90% Latvijas skolu). Piedalīties uzskaitē nozīmē: savas skolas mikrorajonā meklēt baltā stārķa ligzdas, iezīmēt
tās kartē, anketā aprakstīt šo ligzdu (vieta, novietojums, pamats) – to var veikt jau martā-maijā. Jūnijā-jūlijā jānoskaidro un jāieraksta
anketā, vai ligzda apdzīvota, vai tajā ir mazuļi, un cik to ir. Pēc vēlēšanās var vākt arī citus datus, piemēram, par
atlidošanu/aizlidošanu, barošanos u.c. Kā rāda līdzšinējā pieredze, šī projekta ietvaros tiek iegūti dati ne tikai par baltajiem stārķiem,
bet arī padziļināti iepazīta dzimtā apkārtne kopumā – tās daba, cilvēki un kultūrvēsturiskās vērtības. Tā ir iespēja skolēniem veikt
zinātnisku pētījumu un noformēt to kā atsevišķu projektu, prezentēt to dažāda līmeņa konkursos.
Latvijā uzskaiti organizē un atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvenergo, Latvijas vides aizsardzības fonds, Valsts Izglītības
satura centrs un LU Bioloģijas institūts. Visu ar uzskaiti saistīto informāciju un materiālus (plakātus, instrukcijas, anketas, kartes utt.)
pēc tam, kad būsiet apstiprinājuši vēlmi piedalīties šajā pasākumā, saņemsiet no uzskaites organizētājiem personīgi, pa pastu vai
elektroniski. Paredzēta arī iespēja par iegūtajiem datiem ziņot internetā – portālā dabasdati.lv – īpaši šai uzskaitei sagatavotajā sadaļā.
Aicinām piedalīties balto stārķu ligzdu uzskaitē, līdz 28. martam piesakoties: http://lob.lv/lv/baltie_starki/
Kontakti: Māra Janaus (baltiestarki@lob.lv; 29593800); Andris Dekants (baltiestarki@lob.lv); Latvijas Ornitoloģijas biedrība (A.k.105,
Rīga, LV-1046).

Aicina pieteikties akcijai „Atpakaļ uz skolu 2014”
Latvijas pedagogi tiek aicināti pieteikt savu izglītības iestādi akcijai „Atpakaļ uz skolu 2014”, kas no 15. aprīļa līdz 15. maijam
norisināsies visā Latvijā.
Akcijas "Atpakaļ uz skolu" laikā valsts amatpersonas, nevalstiskajā sektorā strādājošie un citi Eiropas Savienības (ES) jautājumu
eksperti tradicionāli dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES. Akcijas mērķis ir tuvināt ES
institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar
dažādām ES politikas jomām.
Latvijas izglītības iestādes akcijai var pieteikt līdz 17. martam, aizpildot tiešsaistes anketu, kas pieejama mājaslapas www.klubsmaja.lv
sadaļā „Atpakaļ uz skolu”. Pēc anketas aizpildīšanas skolas pārstāvju norādītā informācija tiks piedāvāta ES lietu ekspertiem un akcijas
koordinatori palīdzēs noorganizēt ekspertu vizīti skolā.
Akciju „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts ES Padomē. Akcija vainagojās panākumiem
un jau 2008. gadā tā pirmo reizi tika īstenota arī Latvijā.
2013. gada akcijas laikā Latvijas skolās viesojās 98 ES lietu eksperti, pārstāvot Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Valsts darba inspekciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi, Pārresoru koordinācijas centru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Banku, Patērētāju tiesību aizsardzības
centru, AS „Swedbank”, Latvijas Institūtu, Sabiedriskās politikas centru „Providus", Latvijas Tirgotāju asociāciju, vairākas Latvijas
Republikas ministrijas un dažādu ES institūciju pārstāvniecības Latvijā.
Latvijā akciju „Atpakaļ uz skolu” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un
Eiropas Parlamenta Informācijas biroju. Sadarbību starp ES lietu ekspertiem un Latvijas izglītības iestādēm koordinē jaunatnes
organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Anna Lielpētere
Akcijas "Atpakaļ uz skolu 2014" koordinatore
Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai"

Aicina uz Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgu
7.martā ikvienam ir iespēja klātienē apskatīt un iegādāties kādu no simt Latvijas aktīvāko skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
saražotajiem produktiem SMU Pavasara gadatirgū modes un izklaides centrā Rīga Plaza. Uz gadatirgu aicina biznesa izglītības
biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Swedbank.
SMU Pavasara gadatirgus mērķis ir praktiskās uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot sava SMU
preces un pakalpojumus un pilnveidojot uzņēmējdarbības prasmes. Gadatirgū skolēni gūst reālu uzņēmējdarbības pieredzi, piedāvājot
savu saražoto produkciju tirdzniecības centra apmeklētājiem.
„Šobrīd ir sasniegts Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu skaita rekords – šajā mācību gadā programmā reģistrēti 710
skolēnu mācību uzņēmumi, no kuriem aktīvi darbojas 560. Tas ir lielākais skaits JA-YE Latvija vēsturē 23 gadu pastāvēšanas laikā.
Aizvadītajā gadā reģistrēto skolēnu mācību uzņēmumu skaits bija 501, no kuriem aktīvi mācību gada garumā darbojās 361, tādēļ
šogad SMU skaita kāpums vērtējams kā augsts. Jauniešiem ar katru gadu ir aizvien lielāka interese par uzņēmējdarbību, un mūsu
uzdevums ir nodrošināt viņiem iespēju to apgūt. Tādēļ apmācām skolotājus, nodrošinām viņiem metodoloģiju, iesaistām pieredzējušus
uzņēmējus un organizējam gadatirgus jeb platformu, kur jaunieši no visas Latvijas var praktiski iesaistīties uzņēmējdarbības aktivitātēs.
Prieks, ka aizvien aktīvāka ir arī reģionālo gadatirgu kustība – šogad īpaši ir aktivizējusies Latgale,” atzīst Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Jauniešu sniegumu vērtēs arī pieredzējusi uzņēmēju un vadītāju žūrija, iepazīstoties ar SMU stendiem, produktiem un izvērtējot
jauniešu sniegumu praktiskajā uzņēmējdarbībā sešās dažādās nominācijās gan pamatskolas, gan vidusskolas grupās. Tiks apbalvots
Sociāli atbildīgākais SMU, kam balvu sarūpējusi biznesa augstskola Turība, Videi draudzīgākais produkts, kam balvu pasniegs AS
Latvijas Valsts meži, bet modes un izklaides centrs Rīga Plaza apbalvos Labāko pārdošanas komandu. Labākais stends saņems
kruīza ceļojumu no Tallink Latvija, bet Swedbank apbalvos labāko skolēnu mācību uzņēmumu nominācijā „Inovatīva biznesa ideja”. Lai
veicinātu ar jaunajām tehnoloģijām saistītu biznesa ideju attīstību, Pavasara gadatirgū ieviesta arī nominācija „Modernās tehnoloģijas”,
kurā balvu pasniedz Inbox.lv.
SMU Pavasara gadatirgus 2014 tiek īstenots LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu atbalsta JA-YE Latvija stratēģiskais partneris
Swedbank.
Balvas labākajiem jauniešiem Pavasara gadatirgū sarūpējuši un žūrijas darbā piedalās arī Biznesa augstskola Turība, Banku
augstskola, veikals Seppälä, SIA Sidrabi, veikals Fielmann, SIA Dāvanu serviss, SIA Adapt VS un Tallink Latvija. Informatīvie atbaltītāji
– Draugiem.lv un Inbox.lv.
Sintija Lase
Mārketinga vadītāja
Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
Tālr.: 22088990

Ogrē noskaidroti Latvijas jaunie programmēšanas talanti
No 6.-7.martam Ogres 1. vsk. un Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) un Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) organizētās 27. Latvijas informātikas olimpiādes 3. posms, kas tika rīkotas sadarbībā ar
Ogres novada pašvaldību. Aizvadot divas ļoti spraigas un azartiskas sacensību dienas, tika noskaidroti Latvijas labākie jaunie
programmētāji. Olimpiādes dalībniekus bija ieradusies sveikt arī Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.
Uzvarētāji tika noskaidroti divās vecuma grupās: starp 8. - 10. un 11. - 12. klašu skolēniem. Vecākajā grupā startēja 39, bet jaunākajā –
38 dalībnieki no visas Latvijas. Olimpiādes dalībniekiem bija jāizstrādā sešu uzdevumu risinājumi datorprogrammām, katrā sacensību
dienā uzdevumiem bija atveltītas piecas stundas izpildes laika. Šo programmēšanas olimpiādi, kā arī Latvijas komandas
sagatavošanos un dalību Baltijas un Vispasaules programmēšanas olimpiādēs atbalsta Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un nozares partneri.
Jaunākajā grupā zelta medaļas izcīnīja Rīgas valsts 1. ģimnāzijas skolnieki: 600 punktus no 600 iespējamajiem nopelnīja Aleksejs
Popovs, bet tikai 2 punkti līdz uzvarētājam pietrūka Ingus Jānim Pretkalniņam. Sudraba medaļas ieguva Varis Vecpuisis (Druvas
vidusskola), Aleksandrs Zajakins (Rīgas 89. vidusskola) un Jānis Ivans Binders (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija). Bronzas medaļas ieguva
Daniels Keziks (ISMA vidusskola), Raitis Rūsiņš Kriķis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Emīls Melderis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un Niks
Derums (Saldus 1. vidusskolas). Jāpiebilst, ka skaļākos aplausus un gaviles saņēma olimpiādes jaunākais dalībnieks, 2. klases
skolnieks Raivis Atteka no Brocēnu vidusskolas.
Savukārt 11. - 12. klašu skolēnu grupā zelta medaļas izcīnīja Pēteris Pakalns no Cēsu Valsts ģimnāzijas, summā iegūstot 436 punktus
un Rīgas 89. vidusskolas audzēknis Aleksejs Zajakins ar 407 punktiem. Sudraba medaļas ieguva Kristaps Čivkulis (Rīgas Valsts 1.
ģimnāzija), Mihails Smoļins (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un Vladislavs Kļevickis (Rīgas 40. vidusskola). Bronzas medaļas izcīnīja Deniss
Dunaveckis (Daugavpils 10. vidusskola), Deins Egle (Druvas vidusskola), Ivans Gorbunovs (Rīgas 96. vidusskola) un Olafs Eglājs
(Saldus 1. vidusskola).
“Patīkami redzēt, ka jauno programmētāju skaits palielinās, līdz ar to pieaug arī konkurence, kas sekmē straujāku izaugsmi. Pagājušā
gada rezultāti gan Baltijas, gan Pasaules mērogā liecina, ka mūsu jauno programmēšanas speciālistu zināšanas un prasmes tiek
augsti novērtētas starptautiskā mērogā. Turklāt, veicinot izmaiņas valsts izglītības politikā, iekļaujot izglītības programmās atbilstošu
matemātikas stundu skaitu un datorikas iemaņu apgūšanu, progress būs vēl lielāks. Pieaugošais dalībnieku skaits ir vēl viens
apliecinājums Latvijas IKT nozares perspektīvai un tās spēcīgajai attīstībai”, stāsta Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente.
Kā norāda “Exigen Services Latvia” valdes loceklis un programmatūras izstrādes vadītājs Pēteris Krastiņš, tad informācijas
tehnoloģijas ir prāta disciplīna: “Prāts ir izšķirošais faktors gan idejas radīšanai, gan tās īstenošanai. Tomēr, ja izcilu ideju var radīt
viens, tad patiesiem sasniegumiem nepieciešams komandas darbs. Tāpēc esam priecīgi atbalstīt jaunos IT talantus, lai viņu panākumi
iedvesmotu jauniešus apgūt IT profesijas un nestu Latvijas vārdu pasaulē. Ceru, ka jauniešu aizraušanās ar programmēšanu tikai augs
un kopējais šīs olimpiādes dalībnieku skaits jau drīz pārsniegs gan divus, gan trīs un četrus simtus.”
„Latvijas IKT nozares konkurētspējas veicināšanai Eiropas un pasaules līmenī mums ir jāatbrīvojas no mazvērtības kompleksiem. Kaut
arī esam maza nācija, starptautiski varam izcelties ar izciliem IKT speciālistiem, augstu darbu kvalitāti, kā arī konkurētspējīgu cenu.
Prieks, ka Latvijas jaunie programmētāji vēlas apliecināt savas spējas sacensībās un tādējādi audzēt pašapziņu, kas būs
nepieciešama, lai nākotnē jau tirgus apstākļos veiksmīgi prezentētu savas idejas un darbu”, uzsver Anita Mertena, Lattelecom
Technology valdes priekšsēdētāja.
Šīs sacensības bija viens no atlases posmiem, kā ietvaros noskaidroja Latvijas izlases sastāvu Baltijas 20.informātikas olimpiādē, kas
no 26. - 30. aprīlim notiks Lietuvas pilsētā Palangā. Savukārt, no 13. līdz 20.jūlijam spēcīgākie Latvijas programmētāji aizstāvēs valsts
godu piedaloties Vispasaules 26.informātikas olimpiādē Taipejā(Taivānā).
Latvijas informātikas olimpiādi, kā arī Latvijas komandas sagatavošanos un dalību Baltijas un Vispasaules programmēšanas
olimpiādēs atbalsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), galvenie partneri − “Exigen Services
Latvija” un “Lattelecom”, kā arī partneri un atbalstītāji − “ABC Software”, “Cube”, “DPA”, “Progmeistars”, "Tom Sawyer Software" un
“Transporta un sakaru institūts”.
Viesturs Deksnis,
LIKTA pārstāvis

Izstāde – Koks!
Latvijas Kokrūpniecības federācija un mežsaimniecības, kokrūpniecības nozares organizācijas ir izveidojušas izstādi "Iepazīsties Koks!" Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, un tā veiksmīgi darbojas jau otro gadu.
Izstādes „Iepazīsties – Koks!” mērķis ir parādīt Latvijas meža nozari šķērsgriezumā, izceļot katra posma – meža audzēšanas,
aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Ņemot vērā faktu, ka dažādām koku sugām ir dažāds saimnieciskais

pielietojums, izstāde ir veidota nosacītās sadaļās, kas veltīti konkrētais koku sugai.
Izstāde skolēniem bez maksas ir apskatāma darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 25663357 vai e-pastu:
koksirlabs@koksirlabs.lv

Latvijas skolēni pētīs IKT profesiju noslēpumus
No 25. - 27. martam jau trešo reizi „E-prasmju nedēļas” ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas. Šo dienu mērķis ir dot iespēju 9. līdz
12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
saistītos uzņēmumus un organizācijas. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar konkrētām profesijām un amatiem, gan semināru veidā
uzzināt plašāku informāciju par karjeras iespējām. IKT karjeras dienas ietvaros tiks organizēti arī uzņēmumu izbraukumi uz skolām,
novadot lekcijas/stundas, bet augstskolās būs atvērto durvju dienas.
Tāpat skolēniem „E-prasmju nedēļas 2014” laikā būs iespēja piedalīties akcijā „ECDL karte - tikai par 10 eiro”. Eiropas datorprasmes
sertifikāts ir pasaulē lielākā datorprasmju sertificēšanas programma, kas ir izplatīta vairāk nekā 148 pasaules valstīs. Šādus sertifikātus
ieguvuši jau vairāk kā 9 miljoni cilvēku visā pasaulē. Visaptverošs Eiropas datorprasmes sertifikāta programmas mērķis ir uzlabot
zināšanu līmeni par informācijas tehnoloģiju, paaugstināt prasmi personālo datoru lietošanā un parastāko datoru lietotņu izmantošanā
kā Eiropā, tā visā pasaulē. Šīs akcijas ietvaros no 2014. gada 24. marta līdz 28. martam ir iespēja iegādāties ECDL sertifikācijas karti
par 10 eiro. Sekmīgi nokārtojot testus jebkurā no ECDL autorizētajiem testēšanas centriem Latvijā, ir iespējams saņemt atbilstošu
Eiropas datorprasmju sertifikātu. Uzzināt vairāk par Eiropas datorprasmju sertifikāciju šeit: www.ecdl.lv
“Mūsdienās tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par ikviena ikdienu – patlaban nav tādas nozares, kur netiktu izmantoti IKT risinājumi, un
tas ir būtisks nosacījums uzņēmēju konkurētspējai. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri Latvijā
šobrīd iztrūkst. Tieši tāpēc svarīgi ir informēt un izglītot jauniešus par IKT nozares specifiku un perspektīvām jau skolas laikā, un
gadskārtējās IKT karjeras dienas ir lieliska iespēja, kad uzņēmumi un organizācijas skolēniem var parādīt mūsu nozares profesiju
praktisko pusi. IKT karjeras dienās skolēniem tiks piedāvātas ļoti daudzveidīgas iespējas – gan ēnot speciālistus un apmeklēt
seminārus, gan pildīt starptautiski atzītus testus un piedalīties augstskolu atvērto durvju dienās”, stāsta Signe Bāliņa, Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente.
„Uzņemot skolēnus RIX Technologies, vēlamies parādīt, ka karjera IKT nozarē nenozīmē tikai programmēšanu. Iespējas atrast sev
vispiemērotāko virzienu ir visplašākās, un IKT profesijas ir gan ļoti daudzšķautņainas, gan interesantas. Uzņēmumā skolēniem dodam
iespēju iepazīt visas programmizstrādē iesaistītās profesijas - sākot no projektu vadītāja, līdz pat programmētājiem, testētājiem,
sistēmu un biznesa analītiķiem. Skolēni, kas nopietni apsver veidot karjeru IKT nozare, ir ļoti motivēti un uzņēmumā ierodas ne tāpēc,
lai no malas paskatītos, kā mēs strādājam, bet gan, lai iedziļinātos procesos, profesijas darba specifikā, konsultētos par izglītības
iestādēm un studiju programmām, kas viņus vislabāk sagatavotu karjerai izvēlētajā profesijā,” norāda Eva Butāne, AS RIX
Technologies valdes locekle.
Kā uzsver Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis: „Visā Eiropā un arī Latvijā turpina pieaugt pieprasījums pēc IKT jomas
speciālistiem un prieks redzēt, ka jauniešu vidū pieaug interese par šo profesiju. E-prasmju nedēļas ietvaros Lattelecom rīkos Atvērto
durvju dienu, lai dotu papildu iespēju jauniešiem iejusties programmētāju un citu IKT speciālistu darba ikdienā. Tāpat arī rīkosim četrus
izbraukuma seminārus Latvijas skolās, lai klātienē tiktos ar tiem jauniešiem, kuri savu profesionālo izaugsmi vēlas saistīt ar
tehnoloģijām.”
Dalību pieteikuši Latvijā pazīstami uzņēmumi un organizācijas – “Accenture Latvia”, “BRIGHT”, “CERT.LV”, “DPA”, “Elektronikas un
datorzinātņu institūts”, “Elektroniskie sakari”, “Exigen Services Latvia”, “FMS”, “Komerccentrs DATI grupa”, “Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra”, “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, “Lattelecom”, “LETA”, “LU Datorikas fakultāte”, “Microsoft
Latvia”, “Net-Safe Latvia”, “RIX Technologies”, “Swedbank”, “Valsts reģionālās attīstības aģentūra” u.c.
Aicinām skolēnus aktīvi sekot informācijai mājas lapā www.eprasmes.lv un reģistrēties IKT Karjeras dienām, izmantojot tiešsaistes
formu. Lūdzam reģistrēties dalībai IKT Karjeras dienās līdz 12. martam!
„E-prasmju nedēļas” galvenie partneri ir nozares uzņēmumi – SIA „Lattelecom” un AS „RIX Technologies”. Galvenais informatīvais
partneris ir lielākais izglītības portāls Latvijā E-klase.lv, bet informatīvais atbalstītājs ir portāls Skolotajs.lv
“E-prasmju nedēļa” ir informatīva kampaņa, kas notiek Latvijā un citās ES dalībvalstīs, demonstrējot digitālajā laikmetā dzīvojošajai
sabiedrībai e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē. Tā tiek organizēta EK programmas “e-Skills
for Jobs 2014” ietvaros.
Zane Pizele,
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Tālr.: 67311821
E-pasts: zane.p@dtmedia.lv
eprasmes@likta.lv
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