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ŠODIEN BIĻETENĀ
Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts „Tik
tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”

VISC aktualitātes

Sadarbības partneru aktualitātes

SKOLĒNU PATRIOTISKĀS AUDZINĀŠANAS PROJEKTS „TIK TEV LATVIJAS, CIK
TAVĀ SIRDĪ IEKŠĀ”
Par projekta moto izvēlētie dzejnieka O.Vācieša vārdi „Tik tev
Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” uzrunā ikvienu izvērtēt un
apzināties piederības izjūtu savai valstij, personīgo atbildību un
ieguldījumu savas valsts veidošanā un stiprināšanā.
Patriotiskās audzināšanas projekts „Tik tev Latvijas, cik tavā
sirdī iekšā” aicina novērtēt iepriekšējo paaudžu veikumu, īpašu
uzmanību veltot vienam no nesenās vēstures notikumiem –
1991.gada barikādēm. Tā mērķis ir stiprināt paaudžu vienotību
un izkopt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas, sniegt iespēju
projekta dalībniekiem paust savu redzējumu par 1991.gada
barikādēm un veicināt izglītības iestāžu sadarbību un pieredzes
apmaiņu novados (pilsētās) kopīga mērķa sasniegšanai.
Projektu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
Aizsardzības ministriju, Latvijas Kara muzeju, 1991.gada barikāžu muzeju, pašvaldībām un izglītības
iestādēm. Projekta dalībnieki ir izglītības iestāžu skolēni. Projekts tika īstenots divos posmos laikā no
2010.gada oktobra līdz 2011.gada janvārim.
Projekta 1.posms – izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas darbu konkurss – noslēdzās 2010.gada
3.decembrī. Pavisam tika iesūtīti 635 darbi no 107 mācību iestādēm. Dalībnieku vecumu amplitūda bija ļoti
atšķirīga: konkursa jaunākajam dalībniekam bija 6 gadi, bet vecākajam – 22 gadi. Darbus vērtēja gan
profesionāli mākslinieki, gan 1991.gada barikāžu dalībnieki un vēsturisko faktu pārzinātāji.
Projekta 2.posms – 1991.gada barikāžu 20.gadadienas pasākumi – līdz 20.janvārim. Tā ietvaros izglītības
iestādes tika aicinātas apzināt 1991.gada barikāžu dalībniekus savā novadā (pilsētā), izpētīt novada
(pilsētas) ieguldījumu Latvijas neatkarības saglabāšanā 1991.gadā. Izglītības iestādes organizēja atmiņu
vakarus, pētniecisko darbu lasījumus, klases stundas, literāros sarīkojumus un citus pasākumus.
Līdz 2011.gada 10.janvārim novados (pilsētās) izglītības iestādes izveidoja kopīgu vēstījumu – veltījumu
1991.gada barikāžu dalībniekiem – un organizēja pasākumus, aizdedzinot simboliskus barikāžu ugunskurus,
daloties uzzinātajā par barikāžu norisi, godinot barikāžu dalībniekus un klausoties atmiņu stāstos, veidojot
literārās kompozīcijas utt. Darbu sagatavošanā skolēniem atbalstu snieguši 111 pedagogi, t.sk., 41 pedagogs
izstādes darbu sagatavošanā.
No novadiem un pilsētām tika saņemti 43 vēstījumi barikāžu dalībniekiem. To tapšanā bija izmantoti
visdažādākie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi – literārā jaunrade dzejā, esejās, sentencēs, vēlējumos,
pārdomās, atmiņu stāstos un vērtējumos, fotokolāžas, zīmējumi un gleznojumi, teksti rokrakstos un
datorsalikumā, vēstures liecības un dokumentu kopijas. Vēstījumi atspoguļoja novadu gara stiprumu,
paaudžu vienotību, cieņu pret garīgajām vērtībām un katra indivīda ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanai.
Izstādei Latvijas Kara muzejā pavisam tika izvirzīti 66 darbi no 40 mācību iestādēm. 14 autoru

mākslinieciski un tematiski veiksmīgākie darbi tika izmantoti piemiņas atklātņu kalendāra izgatavošanai
1991.gada barikāžu atcerei.
20.janvārī Latvijas Kara muzejā notiks projekta noslēguma pasākums. Svinīgā sarīkojuma sākums plkst.
15.00. Pasākumā piedalīsies skolēni, pedagogi un barikāžu dalībnieki. Svinīgā sarīkojuma laikā muzejā tiks
atklāta izstāde – novadu un pilsētu vēstījumu un skolēnu vizuālās mākslas darbu galerija. Pasākumā aicināti
piedalīties viesi – 1991.gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais, 1991.gada barikāžu dalībnieku
atbalsta fonda dibinātājs Romualds Ražuks, aizsardzības ministrs Atis Pabriks, izglītības un zinātnes
ministrs Rolands Broks, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Latvijas
Kara muzeja pārstāvji.
1991.gada barikāžu atcerei veltītā vizuālās mākslas darbu izstāde un novadu vēstījumi Latvijas Kara muzejā
aplūkojami līdz šā gada 30.janvārim.
Projekta ietvaros paredzēts arī veltījums Valsts prezidentam. 20.janvārī Doma laukumā Valdim Zatleram
tiks pasniegta projekta dalībnieku dāvana – Bauskas 2.vidusskolas skolnieces Lauras Lejas darbs (skolotāja
Natālija Matulēviča).
Valsts izglītības satura centra piedāvātās aktivitātes skolēnu patriotiskās audzināšanas projekta „Tik
tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” ietvaros:
1991.gada barikāžu atcerei veltītā vizuālās mākslas darbu izstāde Latvijas Kara muzejā (15.–
30.janvāris);
skolēnu vēstījumu un veltījumu barikāžu dalībniekiem izstāde Latvijas Kara muzejā (20.–
30.janvāris);
projekta dalībnieku dāvanas – Bauskas 2.vidusskolas skolnieces Lauras Lejas zīmējuma –
pasniegšana Valsts prezidentam Valdim Zatleram 20.janvārī plkst.10.00 Doma laukumā;
projekta noslēguma pasākums 20.janvārī plkst.15.00 Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā.
Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības un satura centrs izsaka pateicību ikvienam skolotājam
par ieguldījumu un atbalstu projekta norisē, Latvijas Kara muzeja darbiniekiem un māksliniekiem,
1991.gada barikāžu muzeja darbiniekiem, kā arī visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem. Īpašas pateicības
tiek izteiktas Renāram Zaļajam, Mārtiņam Mitenbergam un Ivetai Bulānei par lielu ieguldījumu un atbalstu
projekta veidošanā.
Projekta vadītājas:
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta pārvaldes vecākā referente Areta Raudzepa
(tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv).
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Evija Pelša (tālr.67350813, fakss
67226535, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv).
Foto: Bauskas 2.vidusskolas skolnieces Lauras Lejas darbs
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Latviju starptautiskajā biznesa simulācijas spēlē „TITAN” pārstāvēs 69 komandas!
Biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement – Latvija” (JAL) un stratēģiskā partnera Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes izsludinātajam aicinājumam Latvijas skolēniem pieteikties
biznesa on-line simulāciju spēlei „TITAN” atsaukušās 69 komandas. Spēle norisināsies on-line vietnē –
http://titan.ja.org.
Starptautiskās sacensības notiks vairākos posmos līdz 2011.gada 7.maijam, kad tiks paziņoti Eiropas
uzvarētāji.
Kopumā Eiropā spēlei pieteikušās 850 komandas, savukārt Latviju pārstāvēs 69 komandas ar
207 dalībniekiem no Rīgas, Liepājas, Aglonas, Aizkraukles, Baldones, Bauskas, Cēsīm, Gulbenes,
Daugmales, Jelgavas, Jēkabpils, Limbažiem, Madonas, Rīnūžiem, Salas, Ugāles un Ventspils.
Latvijas nacionālais „TITAN” fināls norisināsies 2011.gada maijā Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātē. Finālā tiks pārstāvētas 32 Latvijas skolas ar 32 komandām. Piecu stundu intensīvā biznesa

simulācijā tiks noskaidrota Latvijas izcilākā „TITAN” spēlētāju komanda. Fināls tiks organizēts trīs
posmos. Spēlētāji simulāciju spēlēs angļu valodā. Ikviens skolēns tiek aicināts praktizēties http://titan.ja.org.
Informācija par spēli un sacensībām ir atrodama www.pirmaismiljons.lv un www.draugiem.lv/titan.

Ātrā evolūcija var sākties – pieteikšanās Ēnu dienai ir atklāta!
Biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Latvija” (JAL) sadarbībā ar SEB banku oficiāli ir
atklājusi pieteikšanos Ēnu dienai, kura notiks šī gada 16.februārī. Pieteikšanos var veikt mājaslapā
www.enudiena.lv.
Visi skolēni, kuri būs pieteikušies www.enudiena.lv kādā no ēnu devēju piedāvātajām vakancēm un tiks
apstiprināti, 16.februārī varēs sekot līdzi savas izvēlētās profesijas ēnu devēja ikdienas gaitām.
Pieteikšanās Ēnu dienai ir process, kurā konkursa kārtībā tiek atlasīti atbilstošākie skolēni ēnu devēju
pārstāvēto profesiju amatiem. Bieži vien uz vienu ēnu devēja darba vietu piesakās vairāki desmiti skolēnu,
tāpēc ir ļoti svarīgi pieteikšanos ēnu devējiem un ēnām veikt pēc iespējas ātrāk. Šogad uzņēmumi un
organizācijas varēs pieteikties līdz 8.februārim, bet skolēni – līdz 10.februārim.
Lai jau šobrīd dotu iespēju skolēniem un ēnu devējiem dalīties iepriekšējo gadu iespaidos par gūto pieredzi
Ēnu dienās, JAL izsludina „Veiksmes stāstu” konkursu, aicinot līdz 2011.gada 30.janvārim ikvienu Ēnu
dienas dalībnieku – skolēnu vai ēnu devēju – elektroniski iesūtīt īsu aprakstu par spilgtākajām atmiņām.
Konkursa nolikums un darbu iesniegšanas kārtība pieejama www.enudiena.lv. Labākā darba autors saņems
„Zelta vakanci” – iespēju izvēlēties sev vēlamo ēnu vakanci, kuru nodrošinās JAL. Pārējiem konkursa
dalībniekiem – dāvanas no „Fantasy park”, Dailes teātra un SEB Studenta bankas.

Barikādēm 20: Latvijas Okupācijas muzeja projekti skolēniem un materiāli skolotājiem
Šis gads ietver vairāku Latvijas valstiskumam būtisku notikumu gadadienas, tostarp 1991.gada barikāžu
20.gadadienu. Latvijas Okupācijas muzejs piedāvā dažāda veida atbalstu skolām barikāžu piemiņas
saglabāšanā un aktualizēšanā.
Plašāk par projektu: http://www.omip.lv/barikades
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Metodiskie semināri angļu valodas skolotājiem
Aicinājums profesionālo izglītības programmu apguvējiem pieteikties dalībai starptautiskā projektā
Projekta aktualitātes, noslēdzot 2010.gadu
Papildus seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem
Konkurss "Gribu būt mobils!" turpinās – klāt pusfinālu laiks
Nodarbības Rakstniecības un mūzikas muzejā – literatūra, mūzika, matemātika un sociālās zinības
MA vadītāju semināra pārskats
Projekta "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā" noslēguma pasākums
Mācību priekšmeti "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" tiks apgūti paralēli
Vācu valodas 41.valsts olimpiādes dalībniekiem
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un novada mūzikas metodiķiem.
Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori dabaszinātņu mācību priekšmetos
Turpinās pieteikšanās uz pedagogu profesionālās pilnveides programmām
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> 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.

