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AUDZINĀŠANAS DARBS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBA. JAUNUMI UN AKTUALITĀTES
2011./2012. MĀCĪBU GADĀ
VISC ir sagatavojis informāciju par to, kādas izmaiņas ir gaidāmas jaunajā mācību gadā un kas jāņem vērā
pedagogiem, skolas administrācijai un citiem izglītības speciālistiem.
2011./2012.mācību gada ieceres

Aktualitātes skolēnu pašpārvalžu darbā

Audzināšanas darba un interešu izglītības
pasākumi

Konkurss vidusskolēniem
VISC aktualitātes

Darbu uzsāk jaunas interešu izglītības iestādes

2011./2012.MĀCĪBU GADA IECERES
Jaunā 2011./2012.mācību gada priekšvakarā un atskatoties uz iepriekšējā mācību gadā paveikto interešu
izglītībā un skolēnu vispusīgas attīstības un personības izaugsmes sekmēšanā, Valsts izglītības satura
centrs izsaka pateicību visiem skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību izglītības pārvaldēm
un izglītības speciālistiem par atsaucību un atbalstu, organizējot daudzpusīgas un interesantas ārpusstundu
aktivitātes mūsu bērniem un jauniešiem. Kopīgās sadarbības rezultātā tika radītas iespējas skolēniem
pilnveidot savas spējas, izkopt talantus, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī parādīt tās citiem, gūstot
gandarījumu un pozitīvas emocijas par paveikto.

Prioritātes un aktuālie jautājumi
Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā un interešu izglītībā, Valsts
izglītības satura centrs 2011./2012.mācību gadā izvirzījis šādas galvenās prioritātes:
sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem
iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas,
novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā,
veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot
cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru;
aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā;
rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un
vienotību sabiedrībā.
Interešu izglītības un audzināšanas darba plānošanai un īstenošanai novados/pilsētās un izglītības iestādēs
iesakām pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:
savlaicīga informācijas aprite (Valsts izglītības satura centrs – pašvaldības izglītības
pārvalde/speciālists - izglītības iestāde) un pārstāvniecības nodrošināšana informatīvi izglītojošos
pasākumos (semināri, darba grupas, diskusijas, aptaujas, konferences u.c.),
pedagogu pieredzes apmaiņas veicināšana un labās prakses popularizēšana, organizējot pieredzes
apmaiņas pasākumus izglītības iestādēs un novados/pilsētās,
iespēju robežās iesaistīšanās valsts nozīmes pasākumos interešu izglītībā un audzināšanas darbā un

atbalsts to organizēšanai un norisei (novada/pilsētas/reģiona/valsts līmenī).
Informējam, ka izstrādāti vairāki normatīvie akti, kas nozīmīgi audzināšanas darbības un interešu izglītības
īstenošanā:
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi",
Izglītības un zinātnes ministrijas "Ieteikumi kārtības, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo
vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
izglītības iestādi, piemērošanai" (www.izm.gov.lv, sadaļa nozaru politika – izglītība – vispārējā
izglītība – aktuālā informācija).
Izglītības un zinātnes ministrijas 16.10.2009. rīkojums Nr.425 "Par pedagoga darba pienākumu
aprakstu paraugu apstiprināšanu" ar 24 pielikumiem (www.izm.gov.lv, sadaļa pedagogiem –
pedagogu darba pienākumu aprakstu paraugi).
Plānojot audzināšanas darbu izglītības iestādēs un sekmējot skolēnu pilsonisko izglītību, aicinām ņemt
vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2012.gads ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu
un paaudžu solidaritātes gadu.
>> Uz sākumu

AUDZINĀŠANAS DARBA UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI
2010./2011.mācību gada pasākumi
2011.gadā ir notikuši vairāki liela mēroga pasākumi kultūrizglītībā, kuros turpinājās Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa un tradīciju izkopšana. 21.maijā Tukumā, Durbes brīvdabas
estrādē, pulcējās II Latvijas 2.-4.klašu koru salidojuma "Tauriņu balsis" 2500 dalībnieki. Dzīvespriecīgajā
un krāsainajā koncertā piedalījās 70 kori, jo estrāde nevarēja uzņemt visu 117 koru dziedātājus, kuri
gatavojās salidojumam un kuru sniegumu vērtēja žūrija atlases skatēs.
4500 tautas deju dejotāji (241 kolektīvs) no 32 novadiem un 5 pilsētām 16 deju programmas izdejoja
tradicionālajā festivālā "Latvju bērni danci veda", kurš notika 28.maijā Jēkabpilī. Svētku gājiens un koncerti
pilsētas ielās un Krustpils saliņas estrādē sagādāja lielu prieku gan festivāla dalībniekiem, gan pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem.
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas savā nacionālajā sarīkojumā "Pulkā eimu, pulkā teku" pulcējās
21.-22.maijā Lēdurgā un Turaidā, iepriekš piedaloties daudzveidīgajās tradicionālās kultūras dziedāšanas,
dejošanas, muzicēšanas un stāstīšanas aktivitātēs novados un pilsētās.
IV Latvijas skolu teātru festivālā "Kustības turpinājums", kurš risinājās no 1. līdz 3.jūlijam Rīgā, Vērmanes
dārzā un Rīgas Latviešu biedrības namā, piedalījās ap 3000 jauno teātra mākslas entuziastu no visas
Latvijas. Festivāla programmā bija teātra izrādes, skatuves runas un literāro uzvedumu konkursi, ielu teātra
aktivitātes un teātra sports turnīri.
Nozīmīgs pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem bija "Amatnieku svētki" Jelgavā no 19. līdz
20.maijam, kuri notika jau desmito reizi. 1752 jaunieši rādīja savas prasmes profesijas meistarstiķos, savas
skolas popularizēšanā, mākā saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku dejojot, dziedot un muzicējot.
Gatavojoties 2012.gada VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālam, 2011.gada pavasarī tika
organizēti divi izglītības iestāžu pūtēju orķestru modelēšanas koncerti Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā, un Alūksnes pils salas estrādē, kuros kopumā piedalījās ap 800 pūtēju orķestru dalībnieki.
Tika uzsākta gatavošanās arī IV Mākslas un mūzikas festivālam, reģionos rīkojot vizuālās un lietišķās
mākslas konkursu "Lietas un tēli", kurš bērnu un jauniešu vidū ieguva lielu atsaucību. 2500 jauno
mākslinieku piedalījās novadu, pilsētu un reģionu konkursos, un labākie darbi tika izstādīti krāšņās izstādēs.
Arī vides interešu izglītībā notikuši tradicionālie pasākumi: jauno vides pētnieku forums "Skolēni
eksperimentē" un vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi". Savukārt tehniskās jaunrades pulciņu

audzēkņiem bija iespēja piedalīties automodelisma, lidmodelisma, raķešu modelisma, gaisa pūķu un citās
sacensībās un konkursos.
2010.gada janvārī Latvijas skolēni iesaistījās 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 20.gadadienai veltītā
patriotiskās audzināšanas projektā "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā". Projekta rezultātā skolēnu vizuālās
mākslas darbu konkursam tika iesūtīti 635 zīmējumi, no kuriem 67 zīmējumi kopā ar skolēnu vēstījumiem –
veltījumiem 1991.gada barikāžu dalībniekiem tika izstādīti Latvijas Kara muzejā, kurā notika arī svinīgs
noslēguma pasākums ar skolēnu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos. Savukārt izglītības iestādēm tika
dāvināts 1991.gada barikāžu piemiņas atklātņu (autori ir skolēni) kalendārs.
Latvijas un pasaules vēstures pamatīgākai izzināšanai bija veltīts skolēnu un studējošās jaunatnes radošo
darbu konkurss internetā "Pirms 70 gadiem: cīņas Latvijā un par Latviju (1941-1945)", kurš noslēdzās ar
labāko autoru darbu lasījumiem konferencē.
Konkursā "Tu nenāc tikai no sevis" skolēni, izpētot savas skolas vēsturi, tradīcijas un iesaistoties skolas
vides veidošanā, bija sagatavojuši prezentācijas materiālus par savu skolu. Konkursa uzvarētāji dalījās savā
skatījumā un pieredzē noslēguma pasākumā maijā.
Lai veicinātu un popularizētu vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbību, 2011.gada aprīlī tradicionāli tika
organizēta Latvijas 35.skolēnu zinātniskā konference, kura notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas
Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā. 477 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 395 darbus. 311
darbi tika prezentēt klātienē. 173 autori (144 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes
diplomiem. Konferences laureāti un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji savas zināšanas
matemātikā, fizikā, dabas un humanitārajās zinātnēs pilnveidoja vasaras skolā "Alfa" Jēkabpils novadā
Zasā.
2010./2011.mācību gadā tika daudz paveikts starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award
Latvijā popularizēšanā jauniešu vidū. Šobrīd programmas īstenošanā iesaistījušies ap 500 jauniešu. Notika
gan informatīvi izglītojoši semināri un kursi jauniešiem un viņu vadītājiem, gan interaktīvi pasākumi,
sagatavota mājas lapa: www.award.lv . Jaunjelgavas vidusskolā notika starptautiska jauniešu nometne
"Vasara 2011", kurā piedalījās 87 jaunieši no Latvijas, Luksemburgas, Vācijas, Krievijas, Somijas, Polijas,
Indijas un Lielbritānijas.
2011./2012.mācību gada pasākumi
2011./2012.mācību gads nāk ar jaunām iecerēm un darbiem. Ir ieplānoti vairāki nozīmīgi pasākumi
kultūrizglītības jomā: II Latvijas skolu jaukto koru salidojums 2012.gada 19.maijā Saldū, VII Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls Jelgavā 2012.gada 25. un 26.maijā, bērnu un jauniešu folkloras
kopu nacionālais sarīkojums "Pulkā eimu, pulkā teku" Jelgavā 2012.gada 26.maijā, IV mākslas un mūzikas
festivāls "Toņi un pustoņi" Mazsalacā no 2012.gada 5. līdz 7.jūnijm, tautas deju festivāls "Latvju bērni
danci veda" 2012.gada 26.maijā Ventspilī un 2012.gada 2.jūnijā Gulbenē, kā arī citi pasākumi.
Skolēniem būs iespēja iesaistīties radošo darbu konkursos internetā, kuri tradicionāli notiek sadarbībā ar
biedrību "Virtuālā enciklopēdija". Daugavas Vanagu organizācija izsludinājusi jaunatnes radošo darbu
konkursu "Vēstule Gunāram Astram", kas veltīts Latvijas brīvības un tautas tiesību cīnītāja Gunāra Astras
80 gadu atcerei.
Skolēnu pašpārvalžu darba pieredzes apmaiņai un labās prakses popularizēšanai notiks vairāki pasākumi
reģionos.
2012.gada pavasarī uzsāksim Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā skolēnu pilsoniskās
un patriotiskās audzināšanas pasākumu cikla plānošanu un popularizēšanu, informējot par aktivitātēm, kurās
skolēniem tiks piedāvāta iespēja iesaistīties divu gadu garumā līdz 2013.gada 18.novembrim.
Pedagogus aicinām piedalīties metodisko izstrādņu skatē, kura 2011./2012.mācību gadā būs veltīta interešu
izglītības programmu paraugu izstrādei un klases/grupas audzinātāja stundu pilnveidei.
>> Uz sākumu

DARBU UZSĀK JAUNAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Jaunajā mācību gadā darbu uzsāks divas jaunas interešu izglītības iestādes: Bērnu un jauniešu centrs

"Zilupe" un Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Augstu novērtējam Zilupes un Balvu novadu pašvaldību
izpratni un tālredzību, pieņemot lēmumu par šādu izglītības iestāžu nepieciešamību, un vēlam izglītības
iestāžu kolektīviem radošus panākumus un ieinteresētus audzēkņus.
Šobrīd valstī darbojas 48 pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, kuras līdztekus vispārējās
izglītības iestādēm ir nozīmīgas interešu izglītības programmu īstenotājas un metodiskā atbalsta centri. Īpašs
paldies Bērnu un jauniešu centra "Mīlgrāvis" un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra kolektīviem, kuri
2010./2011.mācību gadā organizēja pieredzes apmaiņas seminārus interešu izglītības iestāžu direktoriem un
dalījās sava radošā, metodiskā un organizatoriskā darba pieredzē.
Bez novadu un pilsētu bērnu un jauniešu centru atbalsta valsts nozīmes interešu izglītības pasākumu
organizēšana un bērnu un jauniešu sasniegumu popularizēšana būtu apgrūtināta.
>> Uz sākumu

AKTUALITĀTES SKOLĒNU PAŠPĀRVALŢU DARBĀ
Vairākos attīstības plānošanas dokumentos – Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam
(www.izm.gov.lv), Jaunatnes politikas valsts pamatnostādnes 2009.-2018.gadam un Jaunatnes politikas
valsts programma 2009.-2013.gadam (www.jaunatneslietas.lv) - ir izvirzīti uzdevumi skolēnu pašpārvalžu
darbības attīstībai:
veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, aktivizējot skolēnu
pašpārvalžu darbu;
veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu
grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē.
Saskaņā ar minētajiem dokumentiem 2010./2011.mācību gadā bija izvirzīti uzdevumi:
jauniešu - līderu apmācība un informācijas nodrošināšana par viņu tiesībām, pienākumiem, iespējām
un atbildību, kā arī brīvprātīgo darbu,
izglītojošu semināru organizēšana izglītojamo pašpārvalžu darbības pilnveidei,
vadlīniju (metodisko rekomendāciju) izstrāde skolēnu pašpārvalžu lomas palielināšanai skolēnu
projektu nedēļas organizēšanā (www.jaunatneslietas.lv).
2011./2012.mācību gadā skolēnu pašpārvalžu darba jomā noteiktas šādas prioritātes:
aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā;
rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un
vienotību sabiedrībā.
Izvirzīto prioritāšu sasniegšanai plānots:
aktualizēt un popularizēt elektroniskā formātā Rokasgrāmatu Skolēnu pašpārvalžu konsultantiem,
sniedzot metodisko atbalstu sekmīgai skolēnu pašpārvalžu darbībai;
reģionos organizēt skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu ciklu, kurā ietvertas dažādas
pieredzes apmaiņas pasākumu formas – salidojums, forums, atvērto durvju diena, simulācijas spēle
u.c. Pasākumu ciklam izvirzītie mērķi ir popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi,
apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus un noteikt turpmākos darbības virzienus
skolēnu pašpārvalžu darba attīstībā.

Skolēnu pašpārvalţu darbības labās prakses piemēri
1.piemērs – izglītības iestādes līmenis
Nīcas vidusskolā (www.nica.edu.lv) mācās 273 skolēni, apgūstot vispārējo pamatizglītības un vidējās
izglītības programmas. Skolā aktīvi darbojas Skolēnu valde, kas ir brīvprātīga 5.-12.klašu skolēnu komanda.
Skolēnu valdes konsultante ir skolotāja L.Petermane, kura ir arī Valsts izglītības satura centra Skolēnu
pašpārvalžu darba koordinatoru ekspertu padomes locekle. Katru gadu notiek Skolēnu prezidenta vēlēšanas
un ievēl arī Skolēnu valdes prezidiju. Skolēnu valde sadarbojas ar skolas administrāciju, uzklausa skolēnu

un skolotāju viedokļus, plāno un organizē ārpusstundu aktivitātes, piedalās pozitīva mikroklimata un
atmosfēras veidošanā skolā, kontaktējas ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas
līdzekļiem
Skolēnu valdes darbības virzieni:
skolas, skolēnu problēmu apzināšana un risināšana;
pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;
pasākumu organizēšana;
svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju un vecāku padomi;
skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana u.c.)
līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā;
iekšējās kārtības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās, u.c;
skolas un skolēnu valdes tradīciju kopšana.
Skolēnu valdei ir savs darbības plāns un tradīcijas. Skolas valdes darbā ieinteresēts ir skolas direktors, kurš
konsultējas ar skolēniem skolai svarīgu jautājumu risināšanā. Nīcas Skolēnu valde aktīvi sadarbojas ar
apkārtējo skolu pašpārvaldēm, apgūst jaunu pieredzi un dalās savā pieredzē. Notiek savstarpēji semināri,
apmācības un tiek īstenoti kopīgi projekti.
2.piemērs – pilsētas līmenis
Rīgas Skolēnu dome (www.rsd.rsdc.lv) darbojas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta
departamenta paspārnē no 2002.gada, lai apvienotu vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvaldes, atbalstītu
to darbību. 2009./2010.māc.g. skolēnu pašpārvaldes darbojās 126 Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs un
tajās iesaistījās 2218 skolēni. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja ir apstiprinājusi
„Rīgas attīstības programmu darbā ar jauniešiem 2008.-2012.gadam”, kurā viens no virzieniem ir skolēnu
pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana.
Rīgas Skolēnu domei ir sava mājas lapa un telpas Kaņieru ielā 15, Rīgā, konsultante B.Vārna ir Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā
speciāliste. Skolēnu dome (13 biedri) ir vēlēta institūcija, kuras vadībā darbojas 60 Rīgas skolu jaunieši
(80% vidusskolēnu, 20% pamatskolēnu) sešās komitejās:
Izglītības un zinātnes komiteja,
Kultūras komiteja,
Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja,
Sporta, vides un veselības komiteja,
Juridiskā un finanšu komiteja,
Labklājības komiteja.
Rīgas Skolēnu domei ir savs reglaments, darba plāns, regulāri notiek sēdes, kuras tiek protokolētas.
Rīgas Skolēnu dome izstrādā darba plānu mācību gadam ar daudzām izglītojošām aktivitātēm un iepazīstina
ar tām Rīgas skolu pašpārvaldes (www.e-skola.lv). Kā viena no veiksmēm darbā ar jaunatni Rīgā ir jāmin
vienota skolēnu pašpārvalžu līderu izglītošanas sistēma. Tā ir iespēja jauniešiem piedalīties izglītojošos
semināros, piemēram, 2010./2011.m.g. – "Skolēnu pašpārvaldes tēls", "Iedvesma personīgai izaugsmei",
"Iepazīsti sevi un komandu", "Neformālā izglītība un līderība", kopīgos projektos un kultūras un sporta
pasākumos.
2011.gada februārī Rīgas skolēnu dome organizē Pašpārvaldes līderu forumu un aprīlī notiks Rīgas skolēnu
domes 10.kongress. Šādi liela mēroga skolēnu pašpārvaldes darbību veicinoši pasākumi (konferences,
forumi, kongresi) Rīgas pilsētā notiek sistemātiski un mērķtiecīgi, piem., 2009.gada 27.novembrī notika
Rīgas skolēnu pašpārvalžu konference "Skolēnu pašpārvalde. Neizmantotas iespējas." Pēc konferences
materiāliem un rezolūcijas tika izveidots un skolās popularizēts buklets "Skolēnu pašpārvaldes Rīgā"
(ieteikumi, atziņas, pārdomas, prakses piemēri, projekti), kurā apkopota labākā pieredze un pašpārvalžu
darba organizēšanas metodika. 2008.gadā notika konference "Es savai skolai, pilsētai, valstij".
3.piemērs – novadu līmenis
Talsu, Rojas un Dundagas novadu (Kurzemes reģions) skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas ir
apvienojušās apvienībā "TAS.ES". Šajos novados dzīvo 45 681 iedzīvotāji, te atrodas 23 skolas ar 5649
izglītojamajiem. Skolēnu pašpārvaldes darbojas Talsu novadā – 16, Dundagas novadā – 2, Rojas novadā –

2. Darbu ar skolēnu pašpārvaldēm un to konsultantiem (pamatā tie ir direktoru vietnieki audzināšanas darbā)
koordinē un organizē Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (www.talsubjc.lv).
Pašpārvalžu pārstāvji ir apvienojušies darba grupās, kuru vadītāji veido Līderu kabinetu. Līderu kabinets
plāno un popularizē "TAS.ES" apvienības darbu. Darba grupas tiekas Bērnu un jauniešu centrā katru nedēļu
pēc nodarbībām skolā. Darba grupas īsteno idejas praksē, iesaistot savās aktivitātēs visas skolēnu
pašpārvaldes un motivējot citus jauniešus iesaistīties un līdzdarboties sev aktuālu jautājumu risināšanā.
Darbs tiek plānots un īstenots ļoti mērķtiecīgi vairākos virzienos:
jauniešu līderu apmācība (reizi mēnesī informatīvi izglītojošs seminārs, reizi gadā 3 dienu seminārs
"Vasaras akadēmija", dalība citu organizāciju rīkotajos semināros gan Latvijā, gan Eiropā);
brīvprātīgā darba veikšana un labdarības akciju (piemēram, "Rūķi pār novadiem"”, kad jaunieši ar
pašu gatavotām lietām dodas uz veco ļaužu pansionātu un pie maznodrošinātajām ģimenēm);
konkursu organizēšana (Jauno mūzikas grupu konkurss, konkurss "Labākā jauniešu organizācija",
īsfilmu konkurss, kurā katru gadu tiek noteikta konkrēta tēma, par ko jaunieši veido īsfilmas vai
fotoreportāžas u.c.);
Jauniešu dienas "Kopā esam, darām, varam" organizēšana (notiek jau 7.gadu, Talsu, Dundagas un
Rojas novadu skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām pievienojušies arī jaunieši no Cēsīm
un Saldus. Visas dienas garumā notiek dažādas jauniešu aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu
informācijas apmaiņu un informācijas iegūšanu. Katrai skolēnu pašpārvaldei, jauniešu organizācijai
un jauniešu centram ir iespēja sevi prezentēt un smelties idejas savam darbam no redzētā un
piedzīvotā, esot kopā ar tik daudz radošiem un darboties gribošiem jauniešiem);
Talsu, Rojas un Dundagas novadu jauniešu foruma organizēšana, kas notiek reizi divos gados.
Apvienība "TAS.ES" kā sadarbības partneris piedalās arī citu organizāciju rīkotajos projektos:
Jauniešu apmaiņu projektos ES programmā "Jaunatne darbībā" Igaunijā, Turcijā un 6 projektos
Francijā,
Jauniešu demokrātijas projektā ES programmā "Jaunatne darbībā" Lietuvā,
Jauniešu konferencēs Francijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Vācijā.
>> Uz sākumu

KONKURSS VIDUSSKOLĒNIEM
Eiropas Komisija aicina septiņpadsmitgadīgus vidusskolēnus piedalīties jauno tulkotāju konkursā „Juvenes
Translatores”, kas šogad tiek rīkots jau piekto reizi ar mērķi veicināt svešvalodu apguvi un iepazīstināt ar
tulkošanas nozari.
Lai pieteiktos dalībai konkursā, skolas ir aicinātas reģistrēties konkursa tīmekļa vietnē no 2011.gada
1.septembra līdz 20.oktobrim. Skolas tiks izvēlētas elektroniski (no katras dalībvalsts izvēlēto skolu skaits
būs atbilstošs šīs dalībvalsts deputātu skaitam Eiropas Parlamentā). Tulkošanas konkursā, kurš notiks
2011.gada 24.novembrī, 27 Eiropas Savienības dalībvalstu skolēni mērosies spēkiem, pārliecinoties, kādām
jābūt prasmēm, lai pārtulkotu tekstu no vienas valodas citā un cik svarīga tulkošana ir Eiropas Savienībā. Tā
kā 2011.gads ir izsludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, izvēlēto tekstu tēma būs brīvprātīgais darbs.
Katras valsts uzvarētājs tiks aicināts uz Briseli, kur Eiropas Komisijas galvenajā mītnē notiks apbalvošanas
ceremonija.
Ikvienai skolai, kas vēlas piedalīties tulkošanas konkursā, no 1.septembra līdz 20.oktobrim jāiesniedz
aizpildīta
elektroniskā
reģistrācijas
veidlapa.
Tā
pieejama
konkursa
tīmekļa
vietnē
http://ec.europa.eu/translatores visās 23 ES oficiālajās valodās.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Pilnveidojot komunikāciju ar sabiedrību, VISC ir izveidota lapa draugiem.lv (www.draugiem.lv/visc), kurā
tiek publicētas aktualitātes un noderīga informācija. Lapā var uzdot jautājumus un sniegt komentārus. Līdz
ar to draugiem.lv reģistrētiem lietotājiem ir iespēja sekot VISC aktivitātēm. Aicinām gan skolēnus un viņu
pedagogus, gan izglītības nozares pārstāvjus, kā arī jebkuru interesentu sekot VISC lapai draugiem.lv!
Tāpat ir izveidots publiskais VISC profils Twitter.com, kurā mūsu aktualitātēm var sekot šajā portālā
reģistrētie lietotāji!
Varat arī aplūkot VISC veidotos videomateriālus Youtube.com.
Aicinām izmantot šos komunikāciju kanālus, lai uzzinātu aktuālāko informāciju. Gaidām arī atsauksmes un
ierosinājumus, lai saziņu padarītu jums patīkamu un ērti lietojamu.
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.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

