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VISC PASĀKUMS

„Domā citādāk! Eksaktāk!”
Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Savienības
struktūrfondu projekts „Dabaszinātnes un matemātika”
2010.gada 3. un 4.februārī organizē pasākumu Latvijas skolu
jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis ir
rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku,
parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā
darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā. Šādi pasākumi mudina
skolotājus pašiem savās skolās rīkot līdzīgus pasākumus, lai
veicinātu skolas un uzņēmēju sadarbību, kam ir būtiska ietekme
uz Latvijas darba tirgus kvalitāti ilgtermiņā.
Pasākumā piedalās skolēni un viņu skolotāji no 32 projekta atbalsta skolām, lai divu dienu laikā tiktos ar
Latvijas zinātniekiem, apmeklētu dažādas laboratorijas un uzņēmumus, lai uzzinātu, kāda ir zinātnieka
ikdiena, kādas prasmes un zināšanas zinātniekam nepieciešamas darbā, kā tiek izgudroti jauni zinātniski
atklājumi, kā tie tiek izmantoti uzņēmējdarbībā un kā strādā mūsdienu uzņēmums.
Šis pasākums skolu jauniešiem ir unikāls ar to, ka pirmoreiz to kā sadarbības partneri vienlaikus atbalsta
divas Latvijas augstskolas: Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).
Pasākuma atklāšana notika 3.februārī plkst. 10.30 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā, tajā uzrunu teica
LU rektors Dr.hap.phys., prof. Mārcis Auziņš, par projektu informēja projekta vadītāja Dr.paed. Dace
Namsone. Pasākuma atklāšana tika translēta tiešraidē LU portālā (http://www.lu.lv/tiesraide/). Savā uzrunā
pasākuma dalībniekiem LU rektors atzina, ka „ar esošo vidusskolēnu rokām var tikt veikti daudzi jauni
atklājumi zinātnē nākotnē”. Tāpēc rektors aicināja visus jauniešus iegūt augstāko izglītību, jo tā nodrošinās
interesantāku dzīvi nākotnē.
Nodarbībās 3.februārī dalībniekiem bija iespēja tikties ar Latvijas jaunajiem zinātniekiem: Kasparu Kalniņu,
Līgu Grīnbergu, Jāni Jaško, Jāni Jaunbergu, Jāni Ancānu un Aivaru Vembri. Tikšanās ar jauno zinātnieku
Jāni Jaunbergu tika translēta LU portālā (http://www.lu.lv/tiesraide/) Sarunās jaunieši meklēja atbildes,
piemēram, uz tādiem jautājumiem: Kāda ir zinātnieka ikdiena? Kādām īpašībām jāpiemīt personībai, lai
varētu kļūt par zinātnieku? Kā top zinātnes atklājumi? Kā atzina RTU jaunais zinātnieks K.Kalniņš: „Lielā
industrija mums saka, ko vajag, tad nāk zinātnieks un pētniecība, lai šo vēlmi īstenotu.” Uz skolēnu
jautājumu – vai 10 balles nozīmē to, ka man ir vislabākās zināšanas dabaszinātnēs un matemātikā – LU
Cietvielu fizikas institūta zinātniece L.Grīnberga atbildēja: „Tālāk var tikt tas jaunietis, kuram piemīt ne
tikai spēja labi iegaumēt to, kas jāmācās skolā, bet tas, kurš spēj skatīties plašāk, domāt „ārpus rāmjiem”.
Galvenais, lai skolēniem būtu interese par konkrēto mācību priekšmetu un sapratne, kur šīs zināšanas var
izmantot tālāk savā dzīvē.”

Pēcāk tika apmeklētas dažādas laboratorijas un pētniecības iestādes: LU Augu šūnu bioloģijas laboratorija,
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts, LU Šūnu bioloģijas laboratorija, LU Atomu spektroskopijas
laboratorija, LU Biomedicīnas institūts, LU Matemātikas un informātikas institūts, LU Radiācijas ķīmijas
laboratorija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Mašīnbūves fakultātes Autotransporta institūts, RTU Fizikālās medicīnas
inženierzinību profesoru grupa un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.
Pirmās dienas noslēgumā jaunieši un skolotāji veica dažādus radošos praktiskos darbus, piemēram,
sagatavoja prezentācijas par to, kāda varētu būt jauna inovatīva ideja un kur tā varētu noderēt mūsu ikdienā.
4.februārī skolēni un skolotāji viesosies dažādos uzņēmumos: A/s „Grindeks”, A/s „Latvijas Finieris”, A/s
„Dzintars”, SIA „Metrum”, „SAF Tehnika”, LU Botāniskajā dārzā un SIA „Lango”.
Plašāka informācija par pasākumu ir pieejama projekta interneta mājaslapā (www.dzm.lv)
>> Uz sākumu

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS

Notiek veiksmīgs sagatavošanās darbs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!
2010.gads ir X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
gads. No 6. jūlija līdz 11.jūlijam Rīgā dziedās, dejos, spēlēs un
daudzveidīgi radoši izpaudīsies ap 30 000 bērnu un jauniešu no
visas Latvijas.
Svētku organizētājs ir Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības
komiteju, kuras priekšsēdētāja ir izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe. Valsts prezidents Valdis Zatlers ir uzņēmies
svētku patrona pienākumus, atbalstot un novērtējot mūsu
skolēnu un pedagogu veikumu, kā arī nesot vēsti visai
sabiedrībai par tautas nemateriālā kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanas un pilnveidošanas
nozīmīgumu ne tikai Latvijas valstī, bet Eiropas un pasaules kultūras telpā.
2008./2009.mācību gadā dziesmu un deju svētku procesā bija iesaistījušies 142 224 bērni un jaunieši un
5346 pedagogi vispārējās, speciālās, profesionālās, pirmsskolas un interešu izglītības iestādēs. Lai arī
ekonomiskā situācija valstī ir atstājusi būtisku ietekmi uz interešu izglītības finansējumu (īpaši 2009.gada
pēdējos četros mēnešos), šobrīd svētkiem gatavojas vairāk nekā 100 000 skolēnu.
Svētku mākslinieciskā padome 19 cilvēku sastāvā un tas priekšsēdētāju komponistu Raimondu Paulu
rūpējas par svētku norises māksliniecisko kvalitāti. 2007.gadā notika svētku galveno māksliniecisko norišu
ideju konkurss, kurā apstiprināja Baibas Šteinas lielkoncerta ideju „Dejas koks” un ideju no Ginta
Ceplenieka iesniegtā konkursa darba „Skaņu kods” koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē.
2009.gadā visā Latvijā norisinājās pārbaudes skates, kurās piedalījās 973 deju kolektīvi ar aptuveni 19 500
dalībniekiem, 396 zēnu kori, 5.–9. klašu kori, jauktie kori un vidusskolu meiteņu kori ar 14238
dalībniekiem. Vizuālās un lietišķās mākslas bērnu un jauniešu darbos tika aktualizēts svētku logo „Vilciņš”,
un konkursa kārtā tika pētītas senās rotaļlietas, to nosaukumi, formas, krāsas un rotājumi, cenšoties atrast
savam novadam raksturīgo un meklējot jaunas, oriģinālas idejas.
2010.gada pavasarī notiks svētku dalībnieku atlases skates un konkursi novados.
VISC katru mēnesi biļetenā sniegs visu aktuālo informāciju par to, kā notiek sagatavošanās darbs, lai svētki
nestu prieku gan to dalībniekiem, gan pedagogiem, gan arī skatītājiem!
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Metodiskie ieteikumi "Valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde
un izvērtēšana"
VISC centralizēto valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūras jaunā versija
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura titullapas noformējuma paraugs
Izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vadlīnijām pirmsskolas izglītībā"
Ieteikumi metodisko izstrādņu skates organizēšanai novados/pilsētās
VISC pasākumu plāns X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai
"Grindeks" organizē "Profesiju dienas skolēniem"
Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei
Bioloģijas 32. olimpiādes dalībnieku rezultāti
Par formulu lapām matemātikas centralizētajam eksāmenam
Plašāka informācija par šīm un citām VISC aktualitātēm ir pieejama VISC interneta mājaslapā
www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

VISC SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES

Projekts „Es un brīvība”
2009./2010.mācību gads ietver vairāku Latvijas valstiskumam būtisku notikumu gadadienas, sākot ar
„Baltijas Ceļa” divdesmitgadi augustā un beidzot ar Neatkarības deklarācijas gadadienu maijā. Projekts „Es
un brīvība” mudina Latvijas skolu audzēkņus svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanu, vienlaikus iepazīstot
savas valsts vēsturi dziļāk un attīstot savas radošās un analītiskās domāšanas prasmes.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi, zināšanas un spēju patstāvīgi spriest par Latvijas valstiskuma
veidošanu un atjaunošanu, kā arī veidot personīgu attieksmi pret savu valsti. Visas projekta aktivitātes dos
skolēniem iespēju apgūt savas valsts vēsturi ārpus vēstures stundām.
Aicinām skolas izmantot šādas iespējas:
1) uzaicināt uz skolu jauniešus kopā ar 4.maija Deklarācijas kluba pārstāvjiem, kas vadīs nodarbību par
Latvijas neatkarības atjaunošanu;
2) sākumskolas skolēniem – piedalīties skolēnu radošo darbu konkursā. Konkursa uzvarētājus gaida balvas
un līdzdalība izstādē Latvijas Okupācijas muzejā;
3) pamatskolēniem – veidot izstādi savā skolā par notikumiem, kas veicināja Latvijas neatkarības
atjaunošanu. Septiņu labāko izstāžu autoru komandas balvā iegūs aizraujošu ekskursiju pa Latviju!
4) vidusskolēniem – piedalīties zināšanu konkursā par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Konkursa
uzvarētājus gaida balvas un iespēja piedalīties apmācību seminārā Rīgā – iepazīties ar līdzīgi domājošiem
jauniešiem no citiem Latvijas novadiem, uzzināt vairāk par Latvijas neatkarības atjaunošanu, tikties ar
notikumu dalībniekiem un piedalīties LPRS Augstākās Padomes 1990.gada 4.maija sēdes simulācijā;
5) izmantot projekta darba grupas sagatavoto atbalsta materiālu un sarīkot pasākumu skolā. Piedāvāsim
materiālu par šādām tēmām:
Brīvība: pārgājiens ar zināšanu pārbaudes stacijām;
Dziesmotā revolūcija: dziesmu konkurss;
Vienotība: Baltijas vienotības nedēļa (pasākumu cikls visai skolai, ietverot tematiskās Lietuvas un
Igaunijas dienas, viktorīnu jauktās komandās, radošo darbu konkursu un Baltijas vienotības ballīti);

Atmoda: lomu spēle.
Projekta darba grupa aicina skolēnus pašus aktīvi iesaistīties pasākumu rīkošanā savā skolā!
Projektu organizē Latvijas Okupācijas muzejs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 4.
maija Deklarācijas klubu. Projekts radies kā skolu projekta „Baltijas Ceļš un skolas: dzīvā piemiņā” un
jauniešu projekta „Atpakaļ nākotnes dēļ” turpinājums. Ja vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu,
sazinieties ar projekta vadītāju Danuti Dūru (danute@omf.lv, 67 211 030 vai 2918 4594).
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, '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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

