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E-IZDEVUMA SATURS

Visa aktuālā informācija par šā gada
valsts pārbaudes darbiem: Valsts
pārbaudes darbi 2012./2013.mācību
gadā.

Ziņa. Viedoklis
Pēc gada – „Gaudeamus” Latvijā!
Zināmi Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursa dalībnieki
Pasākums
1000 dalībnieki pulcēsies svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku”

Rīt, 17.maijā, Latvijas jaunieši uzsāk
dalību starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs. Pirmie
sacenšas vides olimpiādes dalībnieki
Turcijā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Jūnijā jau pirmās bērnu un jauniešu nometnes
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
Pēc gada – „Gaudeamus” Latvijā!
Baltijas studentu Dziesmu un deju svētku tradīcija sākās 1956.gadā Tartu, un kopš tā laika notikuši jau 16 svētki pārmaiņus kādā no
Baltijas valstīm: no tiem 6 Igaunijā, 5 Lietuvā un 5 Latvijā.
Nākamie 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki plānoti Daugavpilī 2014.gadā no 26.-29.jūnijam, piedaloties Baltijas valstu
augstāko izglītības iestāžu studentu kolektīviem. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus" 2003.gadā iekļauti
UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu skaitā.
Lai nodrošinātu 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" 2014.gadā savlaicīgu sagatavošanu un norisi un
turpinātu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" tradīcijas, kā arī veicinātu triju Baltijas
republiku studentu draudzību, VISC izsludina logo zīmes konkursu. VISC aicina radošus cilvēkus krāsās izteikt savu redzējumu, kāds
varētu būt vizuāli vienojošs simbols 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem "Gaudeamus"!
>> „Gaudeamus” logo zīmes konkursa nolikums

Zināmi Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursa dalībnieki
No 26.līdz 28.aprīlim notika Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference. Tā noritēja Rīgā Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas
akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. 517 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 423 darbus. 308 darbi
tika prezentēti klātienē. 194 autori (153 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
30.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 25.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku
konkursā Prāgā, Čehijā, šā gada septembrī. Uz konkursu izvirzīti:
- Baldones vidusskolas 11.klases skolniece Agnese Līce (astronomija);
- Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Jēkabs Fridmanis (bioloģija);
- Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieks Edgars Viziņš (fizika).
Ar Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences rezultātiem var iepazīties: http://zdk.miga.lv/2013/zdk37rez.pdf

Pasākums
1000 dalībnieki pulcēsies svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku”
Šā gada 18.un 19.maijā notiks 29.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”. Šogad šajā krāšņajā
nacionālajā sarīkojumā piedalās 1002 dalībnieki no 67 dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopām.
Pasākuma mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju
bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā,
sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi.
„Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu un jauniešu
centros vai kā pulciņi kultūras namos. Programmā ir iespēja iesaistīties arī individuāliem interesentiem, piedaloties folkloras
konkursos bērniem un jauniešiem.
Šī gada sarīkojuma tēma ir „Gudru ņēmu padomiņu”. Tā norāda uz katra laikmeta un paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar
iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, pēc tam pielāgojot un izmantojot to mūsdienās. Pasākuma norises
vietas Kuldīga un Alsunga ir izvēlētas ar nodomu, jo abas ir Kurzemes pērles ar savu īpašo kultūrvides radīto starojumu.
Pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Alsungas novada domi, Alsungas vidusskolu un kultūras namu, Kuldīgas
novada domi, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla
fonds.
Pasākuma programma:
18. maijs Kuldīga, Alsunga
10.00 – 12.30 Kuldīgas taka „Kuldīgas ābece”
12.30 Koncerts Latvijas novadu sasaukšanās 1905. gada parkā Kuldīgā
16.30 Koncerts Neturi sveci zem pūra Alsungas pils pagalmā
19.30 Svētbrīdis un folkloras konkursu uzvarētāju koncerts Zvaigžņu sega Alsungas baznīcā
21.00 Sadancošana un stāstu vakars Alsungas pils pagalmā
19. maijs Alsunga
10.00 Rotaļu un spēļu rīts Ar gudru prātu var visu Ziedulejas estrādē
13.00 Novadu koncerts Gudru ņēmu padomiņu Ziedulejas estrādē
15.00 Svētku noslēgums Ziedulejas estrādē

Darbam noderīgi. Pieredze
Jūnijā jau pirmās bērnu un jauniešu nometnes
Vasarā Latvijā bērniem un jauniešiem ir iespējams apmeklēt dažādas nometnes. Pirms doties uz nometnēm, noteikti ir nepieciešams
pārbaudīt, vai organizētājs ir ņēmis vērā un ievēro visas obligātās prasības drošas un interesantas nometnes norisei.
Bērnu un jauniešu vecākiem ir jāņem vērā, ka nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.nometnes.gov.lv ir
vienīgais legālo bērnu nometņu reģistrs Latvijā, kas kalpo par pamatu saskaņošanas, uzraudzības un kontroles plānošanai visām
saistītām iestādēm.
Nometņu vadītājiem mājas lapā iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumus saskaņojumu saņemšanai saistītām iestādēm, savukārt
bērnu vecākiem ir pieejama plaša informācija par nometnēm, kā arī ir iespēja sekot līdzi saskaņošanas procesam. VISC lapā
www.nometnes.gov.lv ir pieejams metodiskais materiāls, likumi un MK noteikumi, kas attiecināmi uz bērnu nometņu organizēšanu,
bērnu nometņu vadītāju rokasgrāmata, lapas lietotāja ceļvedis, informācija par bērnu nometņu vadītāju kursiem.
Tim, kas šajā gadā vēl vēlas organizēt nometnes, VISC atgādina, ka visas bērnu nometnes ir jāreģistrē mājas lapā
www.nometnes.gov.lv, jo te ir pieejama arī interaktīva karte, kura ļauj visiem interesentiem iepazīties ar nometņu daudzveidību un to
norises vietām.
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VISC aktualitātes
Diskusiju cikls skolu līderībā
Vides projektu 18.valsts olimpiādes laureātu apbalvošana
HansaVET projekta pasākumi Tartu
Centralizēto eksāmenu vērtēšanas norises vietas
Noslēgušies HansaVET projekta semināri
Notiks poļu PII vadītāju vietnieku un 5-6 gadīgo bērnu skolotāju seminārs
LEtERA piedalās VISC īstenotā ESF projekta īstenošanā sadarbībā ar Somijas sadarbības partneriem
Profesionālās meistarības konkursa „Automehānika 2013" rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Zaļā Muzeju nakts Latvenergo koncernā
Latvenergo koncernā šogad Muzeju nakts pirmo reizi tiks pavadīta arī Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. Savukārt Enerģētikas
muzejā Ķegumā tiks iedziedāts Dziesmu svētku logotips un apmeklētāji varēs pārbaudīt savas praktiskās zināšanas fizikas
eksperimentos.
Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā Ķegumā, hidroelektrostacijas teritorijā Daugavas kreisajā krastā, 18.maijā no plkst. 20.00
līdz plkst.1.00 19.maijā notiks Muzeju nakts sarīkojums "Par zaļu pat vēl zaļāks" ar plašu programmu. Apmeklētāji varēs veikt
dažādus praktiskus un aizraujošus fizikas eksperimentus ar radošo fizikas portāla FIZMIX komandu. Latvenergo koncerna darbinieki
ar savām ģimenēm vienosies kopīgā dziesmā, lai Daugavas krastā Ķegumā iedziedātu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku logotipu. Skolēni pirms vasaras brīvdienām tiks izglītoti interaktīvā nodarbībā „Kā top zaļā enerģija”; gan lielie, gan mazie ar
savu izdomu varēs iesaistīties dažādās zaļajās darbnīcās, apskatīt elektromašīnu un izbraukt ar gravitamobili. Muzeju nakts ietvaros
tiks prezentētas īpašas LED spuldzes, kas ne tikai ietaupa elektroenerģiju, bet arī izceļas ar pievilcīgu dizainu un plašu pielietojumu.
Vakara gaitu muzikāli papildinās Igo un Antra Stafecka, kā arī uzstāsies Veizāna deju skolas hip - hop un breika dejotāji.
Šogad Muzeju naktī durvis apmeklētājiem vērs arī AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs Jūrmalā, Jomas ielā 4, pirmo reizi
iekļaujoties starptautiskajā akcijā un sadarbojoties ar Jūrmalas muzejiem.
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