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REĢIONĀLĀS KONFERENCES "NO PIRMSSKOLAS UZ SĀKUMSKOLU –
ROTAĻAS, MĀCĪBAS UN DZĪVE"
No 27.oktobra līdz 1.decembrim VISC organizē reģionālās konferences "No pirmsskolas uz sākumskolu –
rotaļas, mācības un dzīve" pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par integrētās mācību programmas
sešgadīgiem bērniem aprobācijas rezultātiem un pirmskolas un sākumskolas mācību satura pēctecību.
Konferences notiks:
27.oktobrī – Rīgas Valda Zālīša pamatskolas telpās;
3.novembrī – Cēsu 2.pamatskolas telpās;
8.novembrī – Saldus ģimnāzijas telpās;
24.novembrī – Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra telpās;
1.decembrī – Preiļos, Kultūras centra telpās.
Konferenču dalībnieki varēs uzzināt, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas
aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan par programmas saturu, gan pedagoģisko
procesu, kā Marte Meo metode izmantojama pirmsskolas un sākumskolas mācību procesā, kā arī par citām
aktualitātēm pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecības nodrošināšanā. Konferenču sākums
plkst.10.00, un tās plānotas līdz plkst.15.00. Aicinām pirmsskolas un sākumskolas pedagogus un
augstskolu pārstāvjus izvēlēties sev piemērotāko konferences norises vietu un pieteikties dalībai
konferencēs elektroniski līdz 21.oktobrim.
Pieteikties konferencēm
>> Uz sākumu

APBALVOTI 23.EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSA LAUREĀTI
12.oktobrī plkst.13.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Apspriežu zālē tika apbalvoti 23.Eiropas Savienības
jauno zinātnieku konkursa Latvijas delegācijas dalībnieki, kuriem izglītības ministrs Rolands Broks
pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus. Skolēnus sveica arī a/s "Grindeks" pārstāve
Dace Šaitere. Pasākumā tika sveikti arī pedagogi – pētniecisko darbu vadītāji.
23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss notika Helsinkos, Somijā, no 23. līdz 28.septembrim, kurā
piedalījās seši 35.Latvijas skolēnu zinātniskās konferences laureāti, prezentējot savus pētnieciskos darbus:
fizikā "Gretcela šūnas izpēte saules bateriju izveidošanai" – Rīgas Franču liceja absolventi Jana
Čaplinska un Jānis Kalniņš, darba vadītāja – Rīgas Franču liceja skolotāja Biruta Šķēle;
bioloģijā "Sikspārņu aktivitāte virs Papes ezera rudens migrācijas laikā" – Rīgas 64.vidusskolas

12.klases skolnieki Agnis Mednis un Kaspars Reinis, darba vadītājs – Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultātes doktorants Jurģis Šuba;
ķīmijā "No taleļļas iegūtu putu poliuretāna sintēze un pielietojums" – Rīgas 64.vidusskolas 12.klases
skolnieki Andris Alfrēds Avots un Raivis Eglītis, darba vadītājs – ķīmijas bakalaurs, Rīgas
Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes maģistrants Miķelis
Ķirpļuks.
Šogad ES jauno zinātnieku konkursā pirmo reizi tiks sveikti un godināti Latvijas skolēni ķīmijā. Rīgas
64.vidusskolas 12.klases skolnieki Andris Alfrēds Avots un Raivis Eglītis par izstrādāto pētījumu ķīmijā
ieguva speciālo Eiroforuma balvu, kas ir nozīmīgs panākums šajā konkursā. Ar savām zināšanām,
sistemātisko darbu, neatlaidību problēmu risināšanā Andris Alfrēds Avots un Raivis Eglītis sevi ir
pierādījuši kā izcilus jaunos pētniekus.
>> Uz sākumu

NOTIKS TRASES AUTOMODEĻU SACENSĪBAS "RĪGAS MOTORMUZEJA KAUSS"
2011.gada 29.oktobrī Rīgas Motormuzejā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju
organizē Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Rīgas Motormuzeja kauss". Konkursa
mērķis ir popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi, pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās
tehniskās zināšanas, kā arī profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas trases
automodelismā.
Sacensībās var piedalīties bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Aicinām pieteikties līdz 2011.gada
17.oktobrim VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr.
29512431, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv. Dalībnieku piedalīšanos pasākumā finansē komandējošā
organizācija.
Konkursa nolikums
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Aicinām piedalīties konkursā "Otru elpu papīram!"
Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinātas piedalīties makulatūras
vākšanas konkursā "Otru elpu papīram!", ko organizē "Zaļā josta" sadarbībā ar SIA "Papīrfabrika
"Līgatne"" un AS "Latvijas valsts meži", mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām
Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā, tādējādi cīnoties par vērtīgām balvām.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas
resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas
nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi
pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.
Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2011. gada 31. decembrim, elektroniski reģistrējoties un izveidojot
savu profilu SIA „Zaļā josta” mājas lapā sadaļā „Makulatūras vākšanas konkurss” izveidotajā konkursa datu
bāzē. Papildu informāciju par konkursu var aplūkot SIA „Zaļā josta” mājaslapā. Informācija par konkursa
norisi: Ilze Fīlipa; e-pasts: makulatura@zalajosta.lv; tālr.: 67808112; mob. tālr.: 27099097.
Konkursa nolikums
Izsludina jauno finanšu ekspertu konkursu vidusskolēniem
30.septembrī ir izsludināta pieteikšanās vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam „Jaunais
finanšu eksperts 2012”, kurā aicināti piedalīties jaunieši no visas Latvijas. Konkursa dalībnieki viena

mācību gada ietvaros veiks pētījumus par skolēniem aktuāliem personīgo finanšu jautājumiem, lai pavasarī
prezentētu savu darbu rezultātus īpašā konferencē un sacenstos par jaunā finanšu eksperta titulu, kā arī
naudas balvu fondu 1000 eiro apmērā. Konkursu, turpinot valstiska mēroga iniciatīvu, jau otro gadu pēc
kārtas organizē Swedbank Privātpersonu finanšu institūts. Plašāka informācija par konkursa „Jaunais
finanšu eksperts 2012” norisi, konkursa nolikums un pieteikuma forma pieejami interneta vietnes
manasfinases.lv sadaļā „Jaunais finanšu eksperts 2012” Papildu informācijai: Diāna Krampe, Swedbank
Privātpersonu finanšu institūta direktora vietniece tālr.: 67444489, diana.krampe@swedbank.lv,
www.manasfinanses.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Dabaszinību ieskaite 6. klasei 2010./2011. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Tautas deju pedagogu repertuāra seminārs
Seminārs bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem
Reģionālās konferences "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve"
Apbalvos 23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa laureātus
Izsludina jauno finanšu ekspertu konkursu vidusskolēniem
Izglītības iestādes aicinātas piedalīties makulatūras vākšanas konkursā "Otru elpu papīram!"
Noticis seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
Vides izziņas spēles uz prāmja Baltijas jūrā
Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
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