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Pasākums
Informēs par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kora nozares aktualitātēm
No 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgu pieskandinās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuru plašo programmu veidos
koru un deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, vokālo un instrumentālo ansambļu, mazo mūzikas kolektīvu, mūsdienu deju
kolektīvu sniegums, kā arī priecēs radošās darbnīcas, teātru izrādes u.c. aktivitātes. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkus rīko Valsts izglītības satura centrs.
Lai informētu par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kora nozares aktualitātēm, Noslēguma koncerta māksliniecisko
risinājumu, kā arī iepazīstinātu ar LMT svētku reportieriem no dalībnieku vidus, 22. aprīlī pulksten 14:30 Latvijas Mobilā telefona
galvenajā ēkā (Ropažu 6) svētku rīkotāji aicina mediju pārstāvjus uz tikšanos ar:
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektori, Valsts izglītības satura centra vadītāja p.i. Agru Bērziņu,
Uzņēmuma “Latvijas Mobilais Telefons” prezidentu Juri Bindi,
Noslēguma koncerta goda virsdiriģentu Jāni Erenštreitu un mūziķi Kārli Lāci,
Svētku dalībniekiem - jaunajiem māksliniekiem.
Preses konferences laikā tiks atvērti divi īpašās svētku ĀBECES burti.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi piecos
gados. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, tajos piedalīsies ap 37 000
dalībnieku. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus rīko Valsts izglītības satura centrs, atbalsta lieldraugi Swedbank un
Kārums, kā arī atbalstītāji Latvijas Valsts meži, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), Valsts Kultūrkapitāla fonds un Statoil.
Inga Vasiļjeva
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29276111,
E-pasts: dziesmusvetki2015@gmail.com

Darbam noderīgi. Pieredze
Izveidots metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un
jauniešiem
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir sagatavojis metodisko materiālu pedagogiem „Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un
jauniešiem atkarību profilaksē”, kas ieskicē virkni problēmjautājumu pedagoga darbā saistībā viņa personīgo un profesionālo gatavību
un motivāciju strādāt un sadarboties ar sociālā riska grupas bērniem un viņu vecākiem. Tajā sniegts arī ieskats par darbā
izmantojamajiem resursiem, metodēm un nepieciešamo atbalstu.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir sagatavojis metodisko materiālu pedagogiem „Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un
jauniešiem atkarību profilaksē”, kas ieskicē virkni problēmjautājumu pedagoga darbā saistībā viņa personīgo un profesionālo gatavību
un motivāciju strādāt un sadarboties ar sociālā riska grupas bērniem un viņu vecākiem. Tajā sniegts arī ieskats par darbā
izmantojamajiem resursiem, metodēm un nepieciešamo atbalstu.
VISC 2014.gada oktobrī īstenoja semināru ciklu 10 reģionos klašu/grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar
sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, kurā gūtās atziņas kļuva par pamatu metodiskā materiāla izveidei. Semināru ciklā
piedalījās 522 pedagogi, papildinot zināšanas un izpratni par jaunām psihoaktīvām vielām, atkarību riskiem un iespējamiem
risinājumiem, sadarbību un konfliktiem, kā arī par pedagoga profesionālo gandarījumu un izdegšanu. Semināros pedagogi uzzināja,
kad un kur būtu jāiesaistās gan izglītības iestādei, gan pašvaldībai, gan valsts institūcijām, meklējot un piedāvājot dažādas atbalsta
iespējas, kā arī pilnveidoja pedagogu profesionālās kompetences krīžu un nestandarta situāciju risināšanā.
Izveidotajā krājumā ietverta semināru lektores, narkoloģes-psihoterapeites Ināras Vārpas pieredze atkarību profilakses jomā un Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas speciālistu sagatavotā prezentācija, kā arī ieskats
semināru norisē un darba grupās izskanējušās pedagogu vajadzības.
Metodisko materiālu dāvinās visām Latvijas vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un
novadu/pilsētu izglītības pārvaldēm. Metodiskais materiāls izstrādāts par valsts budžeta līdzekļiem.
Elektroniskā formātā tas pieejams Valsts izglītības satura centra mājas lapā
http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf

VISC aktualitātes
Noslēdzās 4.atklātā mūzikas olimpiāde
Vēstures 21.valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana
Ķīmijas 56.valsts olimpiādes rezultāti
Ģeogrāfijas 32.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 8.-9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana
Fizikas 65.valsts olimpiādes rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Video konkurss „Mūsu 4.maija deklarācija”
Skolēni un studējošie tika aicināti līdz 15. aprīlim, iesūtīt savus video par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas
nozīmi un ietekmi uz mūsdienu sabiedrību. Līdz šim saņemti 15 video no Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Alūksnes, Jelgavas, Cēsīm un
citām pilsētām.
„Līdz šim saņemtie video ir veidoti ļoti rūpīgi un patriotiski. Skolēni ir ņēmuši vērā vēstures faktus, sadarbojušies ar Tautas frontes
dalībniekiem, vēsturniekiem, skolotājiem, vecākiem un draugiem. Ieguldīts ir apbrīnojami liels darbs,” jauniešu ieguldījumu atzinīgi

vērtē viena no konkursa žūrijas loceklēm Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.
Ņemot vērā skolēnu lūgumus, Valsts kanceleja pagarina pieteikšanos konkursam „Mūsu 4. maija deklarācija”, ļaujot skolēniem un
studējošajiem pilnveidot un pabeigt savus video. Pagaidām aktivitāti izrādījuši 5.-9. klašu un vidusskolas skolēni. „Ceru, ka arī
studējošie tuvāko 48 stundu laikā mums sagatavos kādu īpašu pārsteigumu, jo galvenais jau ir ideja, kuru katrs var atspoguļot, kā
vēlas un māk,” aicina E. Dreimane.
Atgādinām, ka Valsts kanceleja un Valsts izglītības satura centrs aicina skolēnus un studējošos veidot video par 1990. gada 4. maijā
pieņemto Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, tās vēstījumiem un nozīmi mūsdienu sabiedrībai. Jaunieši
konkursā var piedalīties gan individuāli gan grupās trīs kategorijās: 5. - 9. klase, 10. - 12. klase un studējošie.
Konkursa nolikums: http://ej.uz/5y3x

Zane Ozola
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082912
E-pasts: Zane.Ozola@mk.gov.lv

Dabaszinātņu skolotāji aicināti dalīties pieredzē konferencē
Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs aicina fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un
matemātikas skolotājus pieteikties dalībai metodiski praktiskajā konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”,
lai dalītos pieredzē ar savām veiksmīgākajām mācību stundām. Pieredzes pieteikumi tiks gaidīti līdz 8. maijam.
Izglītības kvalitātes atslēga ir tieši skolotāja reālais darbs mācību stundā, tāpēc ik gadus konferencē tiekas skolotāji, kuri gatavi
savstarpēji dalīties pieredzē un „vērt savas klases durvis” kolēģiem.
Pieteikumu dalībai konferencē, kas ietvertu konkrētu piemēru no mācību stundas, skolotāji aicināti iesūtīt līdz 8. maijam uz e-pastu
dzmic@lu.lv. Pieteikuma anketa pieejama LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē.
Konference notiks 21. augustā LU, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. To organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar
LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju
asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.
Santa Margeviča
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta koordinatore
Tālr.: 67033740, 26445289
E-pasts: santa.margevica@lu.lv

Jelgavā noslēdzies jauno velosipēdistu sacensību ceturtais un piektais posms
15.aprīlī, Jelgavā noslēdzās ceturtais un piektais no 32 CSDD sacensību „Jauno satiksmes dalībnieku forums” pirmās kārtas
sacensību posmiem. Šajā reizē sacentās jaunie velosipēdisti no Jelgavas un Ozolnieku novada, kā arī Jelgavas pilsētas.
Kopā piedalījās desmit komandas un katrai no tām šoreiz bija līdzi ieradies liels atbalstītāju pulks. Stiprākie Jelgavas un Ozolnieku
novadā ar iegūtiem 313 punktiem izrādījās Aizupes pamatskolas komanda „Fiksie”, kuras sastāvā bija Diena Zukmane, Justīne Sauka,
Marta Puķīte, Haralds Juris Barkāns, Ralfs Muča, Raivis Stabulnieks un skolotāja Zane Lange.
Uzvaru Jelgavas pilsētā četru komandu konkurencē, iegūstot 503 punktus, izcīnīja Jelgavas 4.sākumskolas komanda ar nosaukumu
„Zebra 1”: Krišjānis Štelmahers, Renārs Špelis, Eduards Ošs, Līva Ašmane, Margareta Svikule-Cigelniece, Anna Luīze Sproģe ar
skolotāju Ivetu Krūmiņu priekšgalā. Abas šīs komandas iekļūst otrajā kārtā un turpina cīņu par dalība Eiropas Jauno satiksmes
dalībnieku sacensībās Austrijā.
Kopējie rezultāti – Jelgavas un Ozolnieku novads:
1.vieta: Aizupes pamatskolas komanda „Fiksie”; 313 punkti;
2.vieta: Aizupes pamatskolas komanda „Veiklie”; 228 punkti;
3.vieta: Aizupes pamatskolas komanda „Ašie”; 220 punkti;
4.vieta: Vilces pamatskolas komanda „Vilces zaķi”; 139 punkti;
5.vieta: Aizupes pamatskolas komanda „Drošie”; 90 punkti.
Kopējie rezultāti – Jelgavas pilsēta:
1.vieta: Jelgavas 4.sākumskolas komanda „Zebra 1”; 503 punkti;

2.vieta: Jelgavas 4.sākumskolas komanda „4v4c”; 340 punkti;
3.vieta: Jelgavas 4.sākumskolas komanda „Zebra 2”; 230 punkti;
4.vieta: Jelgavas 3.sākumskolas komanda „Velomāni”; 192 punkti;
5.vieta: Jelgavas 3.sākumskolas komanda „Veiklie braucēji”; 192 punkti.
Jaunajiem velosipēdistiem sacensībās bija jādemonstrē teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, jāprot sniegt pirmā
medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšanas uzdevumi. Šoreiz arī līdzjutēji varēja pārbaudīt
savas velosipēda vadīšanas prasmes individuālajos pārbaudījumos un labākā izrādījās Madara Eigita.
Sacensības „Jauno satiksmes dalībnieku forums” CSDD visā Latvijā rīko jau 22.gadu, lai ieinteresētu jaunos satiksmes dalībniekus par
satiksmes drošību un lai veicinātu drošību uz ceļiem. Sacensības, kā ierasts, notiek trijās kārtās, pirmās no tām dažādos Latvijas
reģionos no 10.aprīļa līdz pat 27.maijam. Pieteikšanās nākamajām pirmās kārtas sacensībām un norises grafiks atrodams CSDD
satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem: http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmes-drosiba/reg/konkursi.
Tuvākie mači paredzēti:
trešdien, 22.aprīlī, pulksten 11:00, Kuldīgas sporta manēžā, kur aicinātas piedalīties komandas no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas
novadu skolām;
ceturtdien, 23.aprīlī, pulksten 11:00, CSDD Jēkabpils nodaļā, kur aicinātas piedalīsies komandas no Aknīstes, Salas, Jēkabpils,
Viesītes un Krustpils novadu, kā arī no Jēkabpils pilsētas skolām;
piektdien, 24.aprīlī, plkst. 11:00, Skrīveros, A.Upīša vidusskolā, kur piedalīties aicinātas Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses,
Aizkraukles un Skrīveru novadu izglītības iestādes;
Sestdiena, 25.aprīlī, plkst. 11:00, CSDD Daugavpils nodaļā, piedalīties aicinātas Daugavpils un Ilūkstes novada, kā arī Daugavpils
pilsētas skolu komandas.
„Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2015” otrā kārta – Latvijas fināls paredzēts no 5.-6.jūnijam un tajās piedalīsies komandas, kuras
ieguvušas augstāko novērtējumu sava reģiona pirmās kārtas sacensībās. Savukārt trešā kārta jeb Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku
sacensības notiks Austrijā, Vīnē, no 3.-6.septembrim, kurās piedalīsies Latvijas fināla uzvarētājkomanda.
Lai kļūtu par sacensību dalībniekiem, skolēniem jābūt dzimušiem 2003.-2005.gadā, jāizveido komanda, kurā ir seši cilvēki – trīs
meitenes un trīs puiši, jāizdomā komandas nosaukums un mājaslapā http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmesdrosiba/reg/konkursi jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. Komandas dalībai sacensībās jābūt saskaņotai ar skolotāju vai citu
pieaugušo un uz sacensībām ir jābūt līdzi parakstītam skolas apstiprinājumam par konkrētās komandas un skolēnu dalību Jauno
satiksmes dalībnieku forumā. Katru komandu uz sacensībām pavada viens vai divi pieaugušie – skolotāji vai vecāki.
Sīkāka informācija par pasākumu CSDD satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem:
http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmes-drosiba/reg/konkursi.
Jauno satiksmes dalībnieku forumu organizē CSDD, sacensību satura izstrādē CSDD sadarbojas ar Valsts izglītības satura centru, kas
vairāku gadu garumā ir CSDD izglītības projektu partneris. Sacensības realizē biedrība „Par stipru Latviju”, tās tiek finansētas no
OCTA līdzekļiem, bet atbalsta – Latvijas Automoto biedrība.

Elīna Gārbena
Mob. tālr.: +371 26135134
E-pasts: elina@stipriem.lv
Sīkāka informācija par pasākumu, rakstot uz e-pastu velo@parstipru.lv
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