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Ziņa. Viedoklis
PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” audzēkņi ieguvuši godalgotu vietu starptautiskā
konkursā „Knauf Junior Trophy International”
PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” audzēkņi - Edgars Ļehovs un Iļja
Petrovs, kurus konkursam gatavoja tehnikuma pedagogs Aleksandrs Boginskis,
starptautiskā konkursā „Knauf Junior Trophy International” Sofijā, Bulgārijā, kas
notika no 2015.gada 9. līdz 11.jūnijam, ieguvuši godpilno 3.vietu.
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju audzēkņiem
2015.gada pavasarī bija iespēja piedalīties SIA „KNAUF”, Valsts izglītības satura
centra, Saldus profesionālās vidusskolas un PIKC „Daugavpils Būvniecības
tehnikums” atbalstītos un organizētos profesionālās meistarības konkursos.
Saldus Profesionālā vidusskolā 2015.gada 25.februārī notika sausās būves
konstrukciju montētāju konkurss „Knauf Professional Trophy Latvia”, savukārt 2015.gada 9.-10.aprīlī PIKC „Daugavpils Būvniecības
tehnikums” notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās sausās būves un apmetuma aroda meistarības
konkurss „Knauf Junior Trophy Latvija” ar motivējošu devīzi - Būvē ar Zvaigzni! Esi Zvaigzne!
Konkursa dalībnieki cīnījās par SIA „KNAUF” Grand Prix balvu– ceļazīmi uz „Knauf Junior Trophy International” konkursu Sofijā,
Bulgārijā, 2015.gada 9.-11.jūnijā.
Nominācijā „Sausā būve” 1.vietu ieguva PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” audzēkņi - Edgars Ļehovs un Iļja Petrovs, kurus
konkursam gatavoja tehnikuma pedagogs Aleksandrs Boginskis.

Pasākums
Latvijas skolēni piedalās raķešu kosmiskā modelisma sacensībās
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centru un Vaiņodes novada domi rīko Latvijas skolēnu
raķešu kosmiskā modelisma sacensības.
Tās no 16. līdz 18.jūnijam, sākot no plkst.11:00, notiek Vaiņodes lidlaukā, kur ar saviem raķešu modeļiem piedalās bērni un jaunieši
vecumā līdz 19 gadiem.
Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Raķešu kosmiskā modelisma federācijas apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību noslēgumā
labākos dalībniekus apbalvos ar VISC diplomiem.
Pasākuma mērķis ir popularizēt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi un kosmonautikas nozari, pilnveidot bērnu un jauniešu
vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas raķešu kosmiskajā
modelismā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas
formu izstrāde
Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001).
Projekta īstenošanas gaitā tiek pārskatīts profesionālās izglītības saturs un eksaminācijas iespējas, piemērojot tās tautasaimniecības
nozaru izpētes rezultātiem un nozaru vajadzībām.
Viena no projekta aktivitātēm ir profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai,

kas iegūtas profesionālajā izglītībā vai ārpus formālās izglītības sistēmā. Darba grupā iekļauti profesionālās izglītības pedagogi un
nozares pārstāvji.
Darbs tika veikts piecos posmos, izstrādājot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu materiālus enerģētikas, ķīmiskās rūpniecības un tās
saskarnozares, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, tūrisma un skaistumkopšanas, būvnniecības,
kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības, metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību, transporta un loģistikas,
poligrāfijas un izdevējdarbības, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un
uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšana nozarēm.
Nozaru eksperti ir veikuši visu izstrādāto eksāmenu materiālu ekspertīzi, piedalījušies diskusijās ar darba grupām, snieguši
priekšlikumus pārbaudījuma satura pilnveidošanai.
Eksāmenu materiālu izstrādē novitāte bija alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu satura izstrāde, tika ņemta vērā arī Eiropas
valstu pieredze sasniedzamo rezultātu vērtēšanā un analizēts darba tirgus pieprasījums. Izstrādātās alternatīvās novērtēšanas formas
plānots aprobēt, lai izvērtētu metožu atbilstību un piemērojamību sasniedzamo rezultātu vērtēšanā.

VISC aktualitātes
Informācija par pieteikšanos tirdzniecības vietām Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu izstrādes gaita
Projekta „SEM@SCHOOLS” treneru sagatavošanas seminārs Itālijā
Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2014./2015.m.g.
Nozares kvalifikāciju struktūru dokumentu pilnveide
Mājturības un tehnoloģiju metodisko apvienību vadītāju izbraukuma seminārs

Sadarbības partneru aktualitātes
Jūnija beigās notiks VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki
No 2015. gada 25. līdz 28. jūnijam Rīgā un Latvijas novados norisināsies VIII Ziemeļu un
Baltijas valstu Dziesmu svētki, atzīmējot šīs tradīcijas 20 gadus. Šo gadu laikā svētki sarīkoti
visās tradīcijā iesaistītajās dalībvalstīs. Simboliski, ka tieši jubilejas gadā svētki atgriežas
Latvijā.
Svētkos piedalīsies kori no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas,
Somijas, Zviedrijas, kā arī latviešu kori ārvalstīs. Programmu papildinās deju kolektīvi un
pūtēju orķestri – kopā svētkos tiksies ap 8000 dalībnieku.
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku atklāšanas dienā 25. jūnijā Latvijas
Universitātes Lielajā aulā izskanēs Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku 20 gadu
jubilejai un svētku aizsācēja, izcilā latviešu diriģenta Imanta Kokara piemiņai veltīts koncerts.
Vērmanes dārzā norisināsies svētku atklāšanas ceremonija.
26. jūnijā notiks meistarklases un svētku dalībnieku gājiens.
Novadu dienā, 27. jūnijā, koru koncerti notiks vairākās Latvijas pilsētās – Bauskā, Cēsīs,
Jūrmalā, Ogrē, Siguldā un Tukumā.
Svētku Noslēguma koncerts norisināsies 28. jūnijā Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā.
Koncerta programmu veidos izcili skaņdarbi, kas iepriekš jau izskanējuši Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos, kā arī vairākas
jaunas dziesmas no visām svētku dalībvalstīm. Tāpat Ziemeļu un Baltijas valstu kopkoris izpildīs daļas no Karla Orfa (Carl Orff)
slavenās kantātes Carmina Burana, kas būs grandiozākais šī skaņdarba atskaņojums pasaulē. Vokālā grupa Cosmos apvienosies
īpaši šim gadījumam, lai svētku Noslēguma koncertā kopā ar kopkori izpildītu dziesmu „Vindo”.
„20 gados šo svētku ideja ir pierādījusi savu dzīvotspēju, un mums ir skaists pienākums to turpināt pēc vislabākās sirdsapziņas. Aicinu
visus uz prieku, ko svinēsim, grandiozam kopkorim apvienojoties vienā no visvairāk izpildītajiem skaņdarbiem pasaulē – Karla Orfa

kantātē Carmina Burana,” stāsta svētku mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags.
Svētku Noslēguma koncerts vienlaikus būs arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas noslēguma
pasākums Latvijā, tādējādi piesaistot gan Latvijas, gan visas Eiropas sabiedrības uzmanību dziesmu svētku tradīcijai.
Kultūras ministre Dace Melbārde stāsta: „Man ir patiess prieks, ka Latvijas prezidentūru ES Padomē noslēgs tieši Dziesmu svētku
tradīcijas spilgts piemērs – VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Tie simbolizē visu to, ko ietver mūsu prezidentūras
atslēgvārdi. Tā ir izaugsme, jo no nelielas koru pulcēšanās 140 gadu laikā izaugusi plaša kustība, kas turklāt attīstās dažādos
inovatīvos veidos, ko pierāda tāda salīdzinoši jauna tradīcija kā Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Tā ir iesaiste, jo Dziesmu
svētkos piedalās cilvēki neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās, reliģiskās vai etniskās piederības, tā ir vietējo kopienu iesaiste un
radošu sadarbību veicināšana. Un tā ir ilgtspēja – jo Viduseiropas kopā dziedāšanas tradīcija, kas iedvesmoja pirmos baltiešu Dziesmu
svētkus 19.gadsimtā, ir sen izzudusi, bet Baltijas jūras reģionā tā joprojām ir dzīva, krāšņa un daudzveidīga.”
“Latvijas prezidentūras publiskās diplomātijas un kultūras programmas vadmotīvs ir laikmetīgums, unikalitāte un izcilība. Šo vadmotīvu
mēs prezentējam kultūras programmā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Programmas daudzveidība atspoguļojas plaša spektra pasākumos –
no augstas kvalitātes profesionālās mākslas līdz izcilai tautas mākslai. Un tās vainagojums, protams, ir Dziesmu un deju svētku
tradīcija. Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki šai tradīcijai, ko esam kopuši un kas arī citām valstīm – mūsu draugiem un
sadarbības partneriem – ir ļoti svarīga, piešķir starptautisku dimensiju. Tādēļ nāciet uz svētkiem, ar savu līdzdalību kupliniet tos un
nesiet tālāk šo tradīciju!” uzsver Latvijas prezidentūras ES Padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmas vadītāja Selga
Laizāne.
Svētku laikā izstāžu zālē „Rīgas Mākslas telpa” tiks atklāta latviešu tautas tērpiem un Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltīta izstāde
„Latviskās dvēseles raksti”, kuras ekspozīciju papildinās tautas tērpi no Skandināvijas un Baltijas valstīm.
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu un deju svētkus sagatavo un rīko Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs
sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā Padomē sekretariātu, Iekšlietu ministriju, Valsts policiju un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Veselības ministriju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Latvijas
pašvaldībām, Latvijas Televīziju un Latvijas Radio, nevalstiskajām organizācijām, kā arī Baltijas un Ziemeļu valstu organizācijām.
Uzziņai:
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku tradīcija iedibināta 1995. gadā ar mērķi pulcēt kopā Baltijas un Ziemeļvalstu amatierkorus,
izkopjot Dziesmu un deju svētku tradīcijai raksturīgo kopdziedāšanu, t.sk. a cappella izpildījumā, kura raksturīga Baltijas valstīm.
Iepriekšējie svētki notikuši - Latvijā (1995), Zviedrijā (1997), Norvēģijā (2000), Lietuvā (2002), Igaunijā (2008), Islandē (2010) un Somijā
(2012).
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'Subject' lauciņā ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv
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