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Ziņa. Viedoklis
Apbalvoti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki
1.septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministre Ina
Druviete, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis svinīgā
ceremonijā Melngalvju namā apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu
dalībniekus.
„Uzskatu, ka skolā ir svarīgi apgūt zināšanas un arī prast tās pielietot. Es nepiekrītu
uzskatam, ka mūsu izglītības sistēma attīstās negatīvi, un tam apliecinājums ir
Latvijas skolēnu sasniegumi visaugstākajā līmenī starptautiskajās olimpiādēs.
Turklāt skolēni, kuri izcīnījuši medaļas un atzinības, nāk ne tikai no Rīgas, bet visas
Latvijas skolām. Mums patiešām ir, ar ko lepoties – visā Latvijā ir labākie skolēni,
kas uzvar pasaulē,” savā uzrunā klātesošajiem uzsvēra Valsts prezidents Andris
Bērziņš.
„Jūs esat mūsu visu kopīgā bagātība, tādēļ novēlu jums pašiem apzināties savu vērtību, gūt pašapziņu, jo jūs esat paveikuši
neiespējamo. Izglītība nav tikai iegūti skaitļi un fakti, izglītība galvenokārt dod attieksmi pret dzīvi un zināšanām. Es novēlu, lai šie
panākumi vēl vairāk stiprina jūsu vēlmi uzzināt vairāk, rakties dziļāk, izprast plašāk,” sacīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete,
norādot, ka skolēnu sasniegumi apliecina mūsu skolu un skolotāju spēju izglītot jaunu, zinošu paaudzi.
Atzinīgi jauniešu dalību olimpiādēs novērtēja arī Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis: „Jūs esat nesuši Latvijas
vārdu pasaulē, gluži kā mēs to darījām Baltijas ceļā. Jūs ar savām zināšanām esat sadevušies vienotā ķēdē visā Latvijā. Šī ir zināšanu
sumināšanas diena. Paldies jāsaka ne tikai Jūsu ģimenēm, bet skolotājiem, kuri ir bijuši līdzās Jūsu ceļā.”
Latvijas skolēni šovasar piedalījās 8 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā,
ģeogrāfijā, vides projektos un vācu valodā, uzrādot izcilus rezultātus un atvedot mājās 6 sudraba, 8 bronzas medaļas un 6 atzinības
rakstus.

Sudrabas medaļas informātikā ieguva - Aleksejs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas 12.klases skolnieks, Aleksejs Popovs Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks, Kristapas Čivkulis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks, sudraba medaļu matemātikā Deniss Dunaveckis, Daugavpils 10.vidusskolas 12.klases skolnieks, bioloģijā - Daniels Krimans, Aglonas vidusskolas 12.klases
skolnieks un vides projektu olimpiādē sudraba medaļa - Elīnai Baranovskai, Zemgales vidusskolas (Daugavpils novads) 9.klases
absolvente.
Šovasar 30 skolēni piedalījušies olimpiādēs: Kazahstānā, Vjetnamā, Indonēzijā, Taivanā, Dienvidāfrikā, Polijā, Turcijā un Vācijā.
Skolēnu dalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs finansē no valsts budžeta līdzekļiem un piesaistītā sponsoru
finansējuma.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu atbalstītāji - „Accenture Latvia”, AS „Exigen Services Latvia”, Gētes institūts Rīgā, AS
„Grindeks”, AS „Jāņa sēta”, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, AS „Latvijas Valsts meži”, AS Latvenergo
„FIZMIX”, nodibinājuma "Fonds ASNI", Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs.
Foto - šeit.

Pasākums
Mans Eiropas valodu portfelis
Eiropas Valodu dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt dzimtās valodas nozīmi un
apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā.
Eiropas Valodu portfelis (EVP) ir oficiāls dokuments, kas apliecina tā īpašnieka valodu prasmi un pieredzi valodu apguvē un saskarsmē
ar citām kultūrām.
2000.gada oktobrī Eiropas Padomes Izglītības ministru pastāvīgā komisija pieņēma rezolūciju, kurā rekomendēja EVP ieviešanu un
plašu izmantošanu.
Mans Eiropas valodu portfelis ir Eiropas Valodu portfelis jaunāko klašu skolēniem (7-12 g.v.). To izstrādājusi Latvijas Angļu valodas
skolotāju asociācija ar Valsts valodas aģentūras atbalstu, un 2007.gadā tas tika akreditēts Eiropas Padomē.
Mans Eiropas valodu portfelis palīdz skolēniem: apzināties dažādu valodu apguves svarīgumu un nozīmi, novērtēt un veicināt
kultūru daudzveidību, atspoguļot un vērtēt mācīšanās paņēmienus, atbildīgi plānot savu mācīšanās procesu.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir digitalizējis Manu Eiropas valodu portfeli, un ar šo mācību gadu Latvijas skolēniem tas būs
pieejams tiešsaistē – internetā.
Eiropas Valodu dienā – 26.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Angļu
valodas skolotāju asociāciju organizē digitalizētā Eiropas Valodu portfeļa atvēršanas svētkus Rīgā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Paula
Lejiņa ielā 12. Sākums plkst.10.00.
Pieteikties Ziemeļvalstu ģimnāzijā, tel.67406969

Septembrī notiks Putras diena
Lai veicinātu veselības jautājumu aktualizāciju vispārējā izglītībā profesors Grauds šī gada 26. septembrī no plkst. 10:00 – 11:00 ielūdz
uz Putras rītu Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā, Vaļņu ielā 2, lai Latvijā kopīgi ieskandētu Putras mēnesi.
Veselīgs uzturs nodrošina vislabākos apstākļus cilvēka augšanai un attīstībai, augstas darba spējas un labu pielāgošanos ārējās vides
pārmaiņām. Tālab aicināti visi - mazi un lieli uz Putras stundas spēlēm, tradīciju iepazīšanu, mīklu minēšanu un putras degustācijām.
Lai veicinātu drošu uzturu un veselīgo graudaugu produktu lietošanu ģimenēs, ir uzsākts nozīmīgs izglītojošs projekts - Putras
programma. Tās ietvaros soli pa solim ikvienam būs iespēja uzzināt, kāpēc graudaugi ir viena no svarīgākajām produktu grupām
uzturā, un kāpēc tie ir nepieciešami mūsu organismam.
Putras programma notiek Starptautiskās Putras dienas ietvaros, un oktobris ir noteikts par Putras mēnesi. Projekta iniciatori ir
Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts izglītības satura centrs (VISC) un AS „Rīgas Dzirnavnieks”.
Pieteikties iepriekš pa tālruni: 67226209.

Darbam noderīgi. Pieredze
Radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE
Rīgas Latviešu biedrība projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros rīko radošo darbu konkursu „Es un mana
dzimtene”, kurā piedalīties aicināti bērni un jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Konkursa rīkotāji iesaistīties īpaši rosina bērnus ar
īpašām vajadzībām, kā arī ārzemēs dzīvojošos latviešu bērnus un jauniešus.
Radošo darbu konkursa galvenais mērķis - lai bērni un jaunieši izzinātu un pilnveidotu savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru,
veidotu izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Piedaloties konkursā, dalībnieki paplašina savu redzesloku, izkopj valodas stila
izjūtu, ceļ savu pašapziņu, pašnovērtējumu un rakstiskā vai vizuālā darbā pauž savas izjūtas un domas par Latviju.
Radošo darbu konkurss tiek veidots 2 kārtās. Pirmā kārta noslēdzās 2014. gada pavasarī. Otrā kārta tiek uzsākta reizē ar jauno
mācību gadu un bērni, jaunieši tiek aicināti aktīvi piedalīties, darbus iesniedzot septembrī un oktobrī. Tāpat kā pavasara kārtā, arī
šoreiz konkursa darbus var iesniegt 2 kategorijās: rakstisks darbs vai vizuālās mākslas darbs. Otrajā – rudens konkursa kārtā darbu
tēmas ir "Es un mani draugi, mana vide" vai "Es un manas Latvijas nākotne".
Otrā konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 27. oktobris.
Konkursa noteikumi – šeit.

Latvijas jaunieši gatavojas Eiropas jauno zinātnieku konkursam
No 2014. gada 19. septembra līdz 24. septembrim Varšavā notiks 26.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss. Šajā konkursā ir
pieteikti 85 projekti un tiks pārstāvētas 36 valstis.
Latviju šajā konkursā pārstāvēs Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences laureāti:
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12. klases skolniece Rita Dubovska ar izstrādāto pētījumu informātikā „Automašīnas vibrācijas datu
izmantošana ceļa nelīdzenumu tipu automātiskai noteikšanai (darba vadītājs - skolotājs Sergejs Bratarčuks);
Daugavpils 13. vidusskolas 12. klases skolnieks Valdis Mizers ar izstrādāto pētījumu fizikā „Gaismas diodes nestandarta īpašības
sprostsprieguma iedarbībā” (darba vadītājs –skolotājs Jurijs Kostjukevičs);
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvente Katrīna Daila Neiburga ar izstrādāto pētījumu inženierzinātnēs „Kalcija fosfātu modifikācija ar
sulfātjoniem” (darba vadītāji – skolotāja Tamāra Brice un skolotājs Pēteris Brics).

VISC aktualitātes
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem
Aicinām pieteikties mācībām "Q-Placements" projektā
Aicinām skolu līderus pieteikties dalībai Pestalozzi programmas seminārā
Piešķirti ārštata metodiķa sertifikāti
Literāro un pētniecisko darbu konkurss vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem
Informācija vides interešu izglītības koordinatoriem novados
Kursi pedagogiem "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"
Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo vēstures skolotāju seminārs

Sadarbības partneru aktualitātes
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā piedāvājums skolām 2014./2015.m.g.
Akcija "Atpakaļ uz skolu"
Ik gadu maijā, atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisijas pārstāvniecība sadarbībā ar EP informācijas biroju un Ārlietu ministriju aicina
Latvijas skolas piedalīties akcijā „Atpakaļ uz skolu”. Akcijas laikā ES institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, nevalstiskajā sektorā
strādājošie un citi Eiropas Savienības jautājumu eksperti dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē
par ES, piemēram, 2014. gadā apmēram 100 ES lietu eksperti viesojās Latvijas skolās un informēja jauniešus par savu ikdienu un
Eiropas Savienības aktualitātēm. Akcijā piedalās ES lietu eksperti no Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, Eiropas Komisijas,
dažādu nozaru ministrijām, ES dalībvalstu vēstniecībām un nevalstiskajām organizācijām.
Plānots, ka skolu pieteikšanās akcijai sāksies 2015.gada martā. Interesēties par Jūsu skolas dalību varat, rakstot uz EK pārstāvniecību
liene.reine@ec.europa.eu.
Eiropas eksāmens
Lai pārbaudītu savas zināšanas par Eiropas Savienību, tās vēsturi un attīstību, institūcijām, politiku, un 9.maiju kā Eiropas dienu,
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko "Eiropas eksāmenu". To tiešsaistē iespējams nokārtot www.esmaja.lv.
„Eiropas eksāmenā” iekļauti dažādas sarežģītības jautājumi par ES vēsturi un attīstību, institūcijām, eirozonu, Latvijas dalību ES,
prezidentūru ES padomē. Eksāmenā ir 30 jautājumi, katram no tiem ir tikai viena pareizā atbilde. Nokārtojot šo eksāmenu, ir iespēja
kļūt par Eiropas lietu ekspertu, iekļūt finālā un cīnīties par vērtīgām balvām, piemēram, 2014. gada Eiropas eksāmena erudītākie
skolēni balvā saņēma braucienu uz Briseli, kā arī aktīvāka skola saņēma 7 planšetdatorus.
Skolas aicinātas gatavoties „Eiropas eksāmenam”, izmantojot mācību materiālus, kas pieejami mājas lapā www.esmaja.lv. Mācību
materiālos iekļauta informācija par Eiropas Savienības vēsturi, paplašināšanās gaitu, eirozonas izveidi un paplašināšanos, Latvijas
dalību Eiropas Savienībā, jauniešu iespējām u.c. nozīmīgām tēmām. Plānots, ka mācību materiāli tiks atjaunoti un izvietoti
www.esmaja.lv 2015. gada martā.
Nākamais "Eiropas eksāmens" notiks 2015. gada 8. maijā. Aicinām skolas sekot līdzi informācijai www.esmaja.lv. Tuvojoties
pasākumam, skolām tiks nosūtīta papildus informācija.
Eiropas Savienības mājas piedāvājums skolām
Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, vienuviet atrodas Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā, kā arī ES Zināšanu, sarunu un mākslas istabas.
Eiropas Savienības māja skolām piedāvā iepazīties ar ES institūciju darbību grupu ekskursijās, sniedzot informāciju par Eiropas
Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, kā arī Latvijas interešu pārstāvniecību ES. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
programma papildināta ar spēlēm un animācijas filmām. Vecāko klašu grupas papildus informējam par prakses un darba iespējām ES
institūcijās. Piedāvājam arī vizītēs pieaicināt dažādu nozaru ekspertus, kuri izstāstīs par izglītības un darba iespējām ES, kā arī citiem
aktuāliem jautājumiem.
Lai atbalstītu skolas, Eiropas Komisijas pārstāvniecība piedāvā segt degvielas izdevumus braucienam uz ES māju.
Aicinām skolas pieteikties grupu ekskursijām un uzzināt par degvielas izdevumu apmaksas kārtību, zvanot Zināšanu, sarunu un
mākslas istabu vadītājai Anitai Jansonei pa tālruni 67085446 vai rakstot uz e-pastu anita.jansone@esmaja.lv.
ES mājas darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai – 10:00-18:00, sestdienās – 10:00-14:00.
Papildu informācija: www.esmaja.lv.
Informatīvs materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru ES Padomē – šeit.

JA-YE Latvija aicina uz Jauno uzņēmēju skola 2014
Ielūdzam Jūs uz «JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolu 2014»! No 16. septembra, biznesa izglītības biedrība Junior Achievement–
Young Enterprise Latvija aicina skolēnus un skolotājus visā Latvijā piedalīties interaktīvos semināros „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju
skola 2014”. Semināros varēs uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošanas iespējām, iepazīties ar jau strādājošu SMU
veiksmes stāstiem un uzklausīt dažādu biznesa ekspertu pieredzi.

Ikgadējais JA-YE Latvija ievadsemināru cikls darbojas pēc «mācies darot» principa – semināra dalībnieki varēs ne tikai uzzināt par JAYE Latvija programmu jaunumiem, bet arī paši apgūt dažādas ar uzņēmējdarbību un radošo domāšanu saistītas prasmes radošajās
darbnīcās.
Uzņēmēji iedvesmos dalībniekus ar saviem biznesa veiksmes stāstiem, Skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki atklās savu pieredzi un
ieguvumus no programmas, augstskolu eksperti skaidros uzņēmējdarbības nozīmi vides attīstībā un uzņēmējspēju nozīmi darba tirgū,
bet JA-YE Latvija pārstāvji pastāstīs par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā, kā arī iespējām piedalīties dažādos
konkursos. Skolotājiem paredzēta tikšanās ar JA-YE Latvija programmu direktori Ingu Bolmani un valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu,
lai izzinātu iespējas JA-YE Latvija programmas efektīvi integrēt mācību procesā.
Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca sniegs iespēju kopā ar Rīgas Biznesa skolas ekspertiem radīt inovatīvas un realizējamas
biznesa idejas savam skolēnu mācību uzņēmumam, lai pēc tam gūtu praktisku uzņēmējdarbības pieredzi!
TITAN darbnīcā īpaša iespēja datormīļiem apgūt uzņēmējdarbību un stratēģisko domāšanu, neatejot no datora – biznesa simulācijas
spēlē TITAN! Nāc un uzzini, kā to spēlēt un kāda ir galvenā balva Latvijas uzvarētājiem!
Plašāk šeit.

Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2014"
Zemkopības ministrija (ZM) jau astoto reizi izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas
skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2014”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas
vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un
mazpulki. Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2014” mērķis ir iepazīt koku kā mūsdienīgu, drošu un
daudzfunkcionālu materiālu un pievērst jauniešu uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs
Latvijā un pasaulē. Moto: „Koks – mūsdienīgs materiāls!”.
Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par koku kā mūsdienīgu, drošu
un daudzfunkcionālu materiālu un tā izmantošanu dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē, jādodas
izpētes pārgājienā vai ekskursijā, lai apzinātu koka mūsdienīgos un daudzfunkcionālos
izmantošanas veidus savā pagastā, novadā, pilsētā vai Latvijā un jāsagatavo izpētes darbs –
pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā (par interesantiem novērojumiem un atklājumiem),
papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).
Konkursa darbs jāiesniedz līdz š.g. 3. oktobra plkst.15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu
Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi Konkurss MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS.
Pieteikuma anketa un konkursa nolikums
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'Subject' lauciņā ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv
'Subject' lauciņā ierakstot tikai vienu vārdu – Unsubscribe.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
E-izdevums veidots HTML formātā, ja atsevišķu programmu lietošana izmaina e-izdevuma vizuālo tēlu, piedāvājam izdevumu nosūtīt kā
pielikumu PDF versijā. Pieprasījumu sūtīt uz prese@visc.gov.lv
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

