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Ziņa. Viedoklis
Apstiprina biļešu maksu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
19.maijā Ministru kabinets apstiprināja „Noteikumus par Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādi XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu nodrošināšanai”, biļešu cenas uz svētku pasākumiem nosakot amplitūdā no 2 līdz 20
eiro.
“Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku biļešu politika ir vērsta uz pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām. Vēlamies akcentēt, ka ļoti
daudz notikumu svētku laikā būs bezmaksas, lai jebkuram interesentam būtu iespēja sajust īpašo svētku gaisotni. Savukārt uz maksas
pasākumiem lielākais biļešu daudzums maksās 2, 4 un 6 eiro, bet skolēni, uzrādot skolēnu apliecību, un daudzbērnu ģimenes ar
“3+Ģimenes karti” biļetes varēs iegādāties ar 20% atlaidi. Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs nepieciešama sēdvieta,
pasākumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī visi svētku dalībnieki, uzrādot svētku dalībnieka karti, varēs vērot noslēguma koncertu un
tā ģenerālmēģinājumu Mežparkā Lielajā estrādē,” akcentē svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.
Biļešu tirdzniecība sāksies 23. maijā. Biļešu tirdzniecību nodrošinās “Biļešu Paradīze” - biļešu kasēs un interneta veikalā
bilesuparadize.lv. Vienā pirkuma reizē pircējam uz vienu pasākumu būs iespējams nopirkt līdz 8 biļetēm. Pērkot biļetes internetā, vienā
pirkuma reizē būs iespējams nopirkt līdz 8 biļetēm. Biļetes būs iespējams rezervēt arī telefoniski.
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 Mobilais Telefons (LMT), Latvijas valsts meži, Valsts kultūrkapitāla fonds, Statoil un Moller Auto
lidosta.
Ar MK noteikumiem „Noteikumi par Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku pasākumu nodrošināšanai” un cenrādi iespējams iepazīties: http://likumi.lv/doc.php?id=274151&version_date=21.05.2015

Inga Vasiļjeva,
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
sabiedrisko attiecību vadītāja
dziesmusvetki2015@gmail.com
www.dziedundejo.lv

Bronzas medaļa starptautiskajā filozofijas olimpiādē
Veiksmīgi ir noslēgusies 23. starptautiskā filozofijas olimpiāde IPO 2015, kas šogad no 14. līdz 18.maijam notika Igaunijā, Tartu.
Bronzas medaļu ieguva Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Dārta Paula Šveisberga, skolotāja Signe Mežinska.
Šogad starptautiskajā olimpiādē piedalījās ap 200 skolēniem no 39 valstīm, kas bija par dažām valstīm mazāk nekā pagājušajā gadā.
Olimpiādes dalībniekiem bija jāraksta filozofiska eseja kādā no Eiropas valodām : angļu, franču, vācu vai spāņu valodā.
Šī gada tēma bija domstarpības (disagreements). Tēmas izvēles pamatā bija pētniecības projekts – "Domstarpības: filozofiskās
analīzes". Filozofiju domstarpības interesē ļoti daudzos aspektos – domstarpību rašanās un raksturs, domstarpības loģikā, ontoloģijā,
ētikā un ikdienas dzīvē, to seku novērtējums un stratēģijas efektīvākā domstarpību risināšanā.
Olimpiādes uzdevums bija uzrakstīt eseju par vienu no četrām tēmām. Trīs no tēmām bija formulētas citātu veidā: Simonas
Debovuāras izteikums par literatūras un filozofijas atšķirībām, izteikums no “Džuandzi” par iekšējas harmonijas saglabāšanu dzīves
pārbaudījumu laikā un Gotlība Frēges dotais domāšanas raksturojums. Pēc ilgiem laikiem viena no tēmām tika formulēta nevis kā
citāts, bet jautājums: olimpiādes dalībniekiem bija jāizvērtē argumenti par un pret diviem atšķirīgiem viedokļiem – “ķermenis ir dvēseles
cietums” un “dvēsele ir ķermeņa cietums”.
Latviju Starptautiskajā filozofijas olimpiādē pārstāvēja Rīgas valsts 1.ģimnāzijas skolēni Dārta Paula Šveisberga un Tomass
Andersons, kuri 1.Valsts filozofijas olimpiādē bija ieguvuši 1.vietu.

Pasākums
Maijā jaunieši demonstrē savas prasmes tehniskajā jaunradē
Popularizējot jaunāko klašu skolēnu interesi par tehnisko jaunradi, Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīko Latvijas skolēnu gaisa
pūķu laišanas sacensības „Pūķu svētki”, Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības automodelismā un Latvijas
skolēnu lidmodeļu sacensības.
Latvijas skolēnu gaisa pūķu laišanas sacensības „Pūķu svētki” notika 16. maijā Likteņdārzā, Kokneses novadā. Sacensības aizvadītas
sešās vecuma grupās, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Žūrija vērtēja pūķu lidojumu - auklas
stāvuma leņķi un izgatavošanas kvalitāti. Pasākumu rīkoja VISC sadarbībā ar Kokneses fondu un Valmieras Jaunatnes centru „Vinda”.
17. maijā VISC sadarbībā ar Jelgavas bērnu un jauniešu centru „Junda” rīkoja Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu
sacensības trases automodelismā. Pasākums notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā, Jelgavā.
Tikmēr 30.maijā plkst. 10:00 Valmieras lidlaukā paredzētas Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības, ko rīkos VISC sadarbībā ar
Valmieras Jaunatnes centru „Vinda”. Sacensībās piedalās bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem.
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar VISC diplomiem. Dalībnieku piedalīšanos pasākumā finansē pasākumu vadošā organizācija.

Darbam noderīgi. Pieredze
Noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas
mācību programmu aprobācijai
VISC informē, ka ir beidzies pieteikšanās laiks datorikas mācību programmu aprobācijai. Tiks izskatīti izglītības iestāžu rakstiskie
apliecinājumi par līdzdalību programmu aprobācijā, ko VISC būs saņēmis līdz 22.maijam. Pašlaik ir pieteikušās 153 izglītības iestādes.
VISC pateicas izglītības iestādēm par izrādīto interesi un vēlmi sadarboties.
Informējam, ka VISC organizēja darba grupu, kas izstrādāja un 30.aprīlī iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņošanai 5
šādas programmas:

Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu;


Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;



Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;



Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;


Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu
interesi par programmēšanu un algoritmiem).
Pēc atzinuma saņemšanas VISC sniegs turpmāko informāciju un sazināsies ar izglītības iestādēm par sadarbības līguma par datorikas
aprobāciju slēgšanu.

Aicinām iepazīties ar Latvijas kultūras kanona konkursa īsfilmām
Latvijas kultūras kanona konkurss 2014 - 2015 vidusskolēniem „Kultūras tradīcijas ģimenē” fināls noslēdzās š.g. martā. Konkursa
mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs dažādos Latvijas
kultūrvēsturiskajos novados, rosināt interesi gan par kultūras kanonā iekļautām, gan arī neiekļautām tradīcijām, kā arī popularizēt
kulturoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetus.
Filmu scenāriju autori bija konkursa dalībnieki - vidusskolēni no dažādu Latvijas reģiona vispārizglītojošām skolām, sadarbojoties ar
Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem - režisoriem, operatoriem, montāžas režisoru un producentu. Filmu konsultanti - LKA

mācībspēki Valdis Eglītis, Dainis Jurga, Pēteris Krilovs un Daiga Lučāne.
Piedāvātās filmas:
Mājas Maize
Filmas idejas autori - Rugāju novada vidusskolas komanda. Gita Daukste, Madara Paidere, Vilis Strungs, skolotāja Evija Konivale.
Filmas veidotāji - LKA studenti: Ilze Zicāne, Marika Šengeleja, Jānis Rubenis,Indra Vaļeniece.
Ucināmās dziesmas
Filmas idejas autori – Jelgavas mūzikas vidusskolas komanda: Laura Pātaga, Agnese Šulce, Marta Zvirbules, skolotāja Dagnija
Jēkabsone. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dita Celmiņa, Anna Ansone, Rihards Zelts, Kristaps Dzenis, Gatis Ungurs.
Mellupu dzinējs
Filmas idejas autori – Valmieras 5.vidusskolas komanda: Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis, skolotāja Inese Mola.
Filmas veidotāji - LKA studenti: Monta Gāgane, Kārlis Lesiņš, Ivo Skanstiņš,Toms Krauklis.
Sudraba piņģerota stāsts
Filmas idejas autori - Kuldīgas Centra vidusskolas komanda: Ieva Mediņa, Madara Kāle, Annija Dadze, skolotāja Antra Spuļģe. Filmas
veidotāji - LKA studenti: Pēteris Rozītis, Mārcis Slavinskis, Kamila Kūna.
Aulmaņi
Filmas idejas autori - Ogres valsts ģimnāzijas komanda: Anna Laganovska, Sintija Briģele, Jurģis Prikulis, skolotāja Vineta Oboznaja.
Filmas veidotāji - LKA studenti: Dace Pūce, Andrejs Baida, Jānis Rubenis, Nadīna Rutka.
2015.-2016.gada Latvijas kultūras kanona konkurss ritēs Raiņa un Aspazijas zīmē. Kultūrizglītojošā konkursa moto būs „Raiņa un
Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”.

VISC aktualitātes
Valsts pārbaudes darbi 2014./2015.m.g.
Noslēgusies 15.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde
Notikusi Baltijas jūras projekta konference "Klimata pārmaiņas"
Noslēdzies biznesa plānu konkurss
Bronzas medaļa starptautiskajā filozofijas olimpiādē

Sadarbības partneru aktualitātes
Noskaidroti labākie JA Latvija Skolēnu mācību uzņēmumi, Start-up programmas dalībnieki un
biznesa plāna konkursa uzvarētāji
Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) organizētajā Jauno uzņēmēju dienā 2015 tika noskaidroti šī mācību
gada labākie Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), labāk izstrādātie biznesa plāni un labākie studentu Start-up programmas uzņēmumi
valsts mērogā.
„SMU programma dod skolēniem iespēju pārbaudīt savu ideju konkurētspēju reālā tirgū, un sacensība ar vienaudžiem ir papildus
motivācija izveidot vēl labākus produktus. Kopējais SMU līmenis Latvijā ir ļoti augsts, un šī gada finālā bija vērojams patiešām labs
skolēnu sniegums. Tai pat laikā Junior Achievement Latvija īstenotā SMU programma ir pieejama tikai daļā skolu. Mūsu mērķis ir
panākt to, lai nākotnē ikvienam Latvijas skolēnam būtu iespēja saņemt uzņēmējdarbības izglītību, kas ir pirmais solis sava uzņēmuma
veidošanā,” uzsver JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Par uzvarētāju un pirmās vietas ieguvēju vidusskolas grupā šogad kļuva apģērbu aizsargmaisu un apavu somu ražotājs - Madonas
Valsts ģimnāzijas SMU Simple+, kas balvā saņēma iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas SMU finālā Berlīnē, kā arī 500 EUR čeku no
Swedbank un Biznesa augstskolas Turība apmaksātas studijas. SMU Simple+ ieguva arī 1. vietu SMU biznesa plānu konkursā un
saņēma LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) balvu – apmaksātas pirmā gada studijas EVF. Līdz ar to madonieši kļuva par šī
gada Jauno uzņēmēju diena 2015 absolūto uzvarētāju.
Savukārt 2. vietu un TALLINK Latvija dāvāto ceļojumu uz Stokholmu ieguva – SMU Eco Toys no Iecavas vidusskolas, bet 3.vietu –
SMU Live to Ride no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kas saņēma balvas no interneta pakalpojumu uzņēmuma Inbox.lv un Swedbank.
Par uzvaru cīnījās arī SMU pamatskolas grupā. 1. vietu šajā grupā un balvu no TALLINK Latvija ieguva SMU Health and Beauty no
Īslīces vidusskolas, 2. vietu un balvu no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras ieguva SMU SalacaWood no Mazsalacas
vidusskolas, bet 3. vietu un balvas no interneta pakalpojumu uzņēmuma Inbox.lv un Swedbank saņēma SMU A-Z-K no Bauskas Valsts
ģimnāzijas.
JA Latvija SMU programmas stratēģiskais partneris un ilggadējs atbalstītājs Swedbank Latvija Uzņēmējdarbības kompetences centra
vadītāja Evita Jansone uzsver: "Skolēnu uzņēmējspēju attīstība un iespēja veicināt tieši praktiskās uzņēmējdarbības izglītības
pieejamību jauniešiem ir tas, kāpēc Swedbank atbalsta Skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Jauno uzņēmēju dienā mēs vēlreiz
varējām pārliecināties par to, ka Latvijā aug jauna un spēcīga uzņēmēju paaudze. Aizrautība, ar kādu jaunieši darbojas savā
uzņēmumā, ir apbrīnojama. Jaunieši parādīja, ka darbojoties mācību uzņēmumā, ir iemācījušies organizēt savu laiku, strādāt
komandā, definēt mērķus, plānot finanses, organizēt sava produkta vai pakalpojuma pārdošanu. Tā pieredze, ko jaunieši iegūst,
ir lielākā vērtība. Ja tomēr jaunie censoņi nekļūs par uzņēmējiem, spēja komunicēt, uzņemties iniciatīvu, atbildību, argumentēt un
prezentēt noderēs jebkurā dzīves situācijā. Uzņēmīgums, mērķtiecība un drosme ir svarīgākās īpašības, uzsākot uzņēmējdarbību, un
es novēlu, lai tās nepazūd, saskaroties ar pirmajām grūtībām."
Šogad pirmo gadu tika izvērtēti arī JA Latvija Start-up programmas finālisti – studentu uzņēmumi. 1. vietu ieguva studentu uzņēmums
Ideja.L ar biznesa ideju – atbalsta sistēma bāreņiem. 2. vietu ieguva uzņēmums Vakardārzi, kas ražo vīnu un sidru, bet 3. vietu –
GateRoute, kas ražo priekštelpu tālruņu sistēmu. 1.-2. vietas ieguvēji kā balvu saņēma iespēju piedalīties Baltijas mēroga Start-up
finālā, kur cīnīsies par 15 000 EUR balvu no Hyundai Motors.
"Mums ir liels prieks par JA Latvija SMU programmas panākumiem - katru gadu arvien vairāk skolēniem rodas interese par
uzņēmējdarbību, un programmas ietvaros viņi gūst pirmās uzņēmējdarbības iemaņas. Lai izglītība būtu efektīva un rezultatīva, tajā ir
jāievēro pēctecība, tāpēc mēs piekritām turpināt sadarbību ar JA Latvija arī Start-up programmas ietvaros, kas ir nākamais SMU
līmenis. Pēc šīs programmas apguves studenti būs jau gatavi darboties mūsu biznesa inkubatorā un ticam, ka absolvējot LU, viņi jau
būs izauguši par spēcīgiem uzņēmējiem. Bet, lai katrs no mums varētu veiksmīgi virzīties uz priekšu - panākumi ir jānosvin, un JUD
fināls faktiski ir svētki par šajā akadēmiskajā gadā paveikto," saka Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Inta
Brūna.
Par SMU Gada konsultantu 2015 tika atzīta skolotāja Agita Šamšele no Valmieras tehnikuma. Viņa dāvanā saņēma planšetdatoru no
JA Latvija SMU programmas atbalstītāja Swedbank.
Šogad SMU programmas ietvaros tika dibināti 814 mācību uzņēmumi, savukārt pirmo gadu organizētās Start-up programmas ietvaros
nodibināti 100 studentu mācību uzņēmumi. Finālā no tiem piedalījās 12 SMU pamatskolas grupā, 12 SMU vidusskolas grupā un 8
vidusskolas SMU - biznesa plānu konkursā, kā arī 5 Start-up studentu uzņēmumi.
SMU finālistus vidusskolas grupā un biznesa plānu konkursa finālistus vērtēja šāda žūrija: Aldis Baumanis, Biznesa augstskolas Turība
Valdes priekšsēdētājs, Līga Peiseniece, Banku Augstskolas studiju prorektore, Evita Jansone, Swedbank Uzņēmējdarbības
kompetences centra vadītāja, Inta Brūna, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne, Claudio Rivera, Rīgas
Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas Bakalaura programmas direktors, kurš vērtēja arī Start-up uzņēmumus Ilze Medne un

Kristīne Bērziņa, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pasniedzējas.
Finālistus pamatskolas SMU grupā vērtēja šāda žūrija: Liene Dubrovska, Svētku bode līdzīpašniece, Antra Slava, Latvijas Bankas
Naudas skolas redaktore, Raimonds Šastakovičs, TALLINK Latvija B2B pārdošanas speciālists, Dace Dricka, Coca-cola HBC Latvia
sabiedrisko attiecību vadītāja, Jānis Hermanis, Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperts.
Start-up programmas finālistu žūrijas sastāvs: Ēriks Blumbergs, Advokāta biroja Glimstedt un partneri direktors, Aigars Mačiņš,
Microsoft Latvia Tehnoloģiju evaņģēlists, Viesturs Sosārs, TechHub Riga līdzdibinātājs, Fionn Dobbin, Rīgas Ekonomikas augstskolas
Uzņēmējdarbības programmas direktors un kreatīvo industriju uzņēmējs, Claudio Rivera, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa
skolas Bakalaura programmas direktors.

Papildus informācija:
Antra Laumane,
JA Latvija mārketinga vadītāja
Tālr.: 29565758;
E-pasts: antra@jal.lv
Seko un uzzini vairāk:

www.draugiem.lv/jal https://www.facebook.com/juniorachievementlatvija
https://twitter.com/SMULatvija
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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
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

