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Pasākums
Radošais pasākums “Vārdi un darbi, kas vieno” vienkopus pulcē profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņus un pedagogus!
Valsts Izglītības satura centrs pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas cikla
"Mana Latvija 95" ietvaros organizēja radošo pasākumu profesionālās izglītības
iestāžu jauniešiem un pedagogiem „Vārdi un darbi, kas vieno…”, kura mērķis bija
iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās
apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā,
kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu
Latvijā.
Vispirms svētki notika Latvijas vēsturiskajos novados: 2013.gada 23.aprīlī
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola uzņēma Kurzemes
novadā un Rīgā esošās profesionālās izglītības iestādes (piedalījās 390
dalībnieki no 10 profesionālās izglītības iestādēm), 2013.gada 24.aprīlī Ogres Valsts tehnikums svētkus sarīkoja Zemgales novadā un
Rīgā esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem (piedalījās 430 dalībnieki no 13 profesionālās izglītības
iestādēm), 2013.gada 25.aprīlī Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā sabrauca Vidzemes un Rīgā esošās profesionālās izglītības
iestādes (piedalījās 374 dalībnieki no 12 profesionālajām izglītības iestādēm) un 2013.gada 26.aprīlī Malnavas koledža sagatavoja
gaišus svētkus Latgalē esošajām profesionālās izglītības iestādēm (piedalījās 420 dalībnieki no 9 profesionālajām izglītības
iestādēm). Svētku dalībnieki skatītājus priecēja ar tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru,
pūtēju kolektīvu priekšnesumiem, kā arī sava amata prasmēm- krāšņiem, stilīgiem un mūsdienīgiem tērpu un frizūru
demonstrējumiem. Šie pasākumi notika arī radošās nedēļas RADI!2013 ietvaros.
Uz noslēguma pasākumu Balvos 2013.gada 6.un 7.jūnijā vienkopus pulcējās un savu sniegumu rādīja 825 dalībnieki no 26 Latvijas
profesionālās izglītības iestādēm, lai kopā sanākot dziedātu, dejotu un sveiktu Latviju jubilejā.
6.jūnijā no plkst. 14:00 līdz 18:30 ikvienam bija iespēja apmeklēt radošās darbnīcas un brīvdabas koncertus Balvu Kultūras un
atpūtas centra laukumā:
Barkavas Profesionālā vidusskola priecēja un apmeklētājiem mācīja, kā veidot konfekšu pušķus un radīt interesantas mozaīkas no
flīžu gabaliņiem, Bebrenes Profesionālā vidusskola rādīja dekupāžas un floristikas darbnīcas.
Rankas Profesionālā vidusskola - pavāru darbnīcu, kurā visi apmeklētāji varēja mieloties ar tradicionālām pankūkām un pēc Rankas
audzēkņu īpašajām receptēm gatavotās pankūkas, kā arī izmēģināt roku galdnieku darbnīcā. Jaungulbenes Profesionālā vidusskola
interesentus piesaistīja ar auto atgāžu regulējamām iekārtām –bija iespēja automašīnām noteikt atgāzes, citā darbnīcā tika uzstādīta
gaismu regulējamā iekārta- automašīnām varēja pārbaudīt gaismas kūli. Iecienīta un apmeklēta bija arī tūrisma darbnīca, kur katrs
varēja mācīties, kā saplānot pārgājienus, uzzināt skaistākās Latvijas dabas takas un daudzas citas interesantas vietas. Daugavpils
Valsts tehnikums lepojās ar drēbnieku radošo darbnīcu, mākslīgo ziedu izgatavošanu.
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola bija atvedusi koka mākslinieciskās apstrādes darbnīcu un pavāru radošo darbnīcu.
Viduslatgales Profesionālā vidusskola apmeklētājiem piedāvāja meistardarbnīcu, kurā notika dažādas aktivitātes, kas sniedz ieskatu
floristikā, dažādās spēlēs, tūrisma aktivitātēs un automehāniķa darbos. Alsviķu arodskolas darbnīcas nosaukums bija „Roku veiklība
un prasme”, kur sava amata prasmes demonstrēja galdnieku palīgi, apavu labotāji „Ādas apstrāde un ziedu aplikāciju izgatavošana”
un šuvēji „Es ar savu lakatiņu lepoties lepojos”.
Vakarā Balvu pilsētas estrādē notika pasākums „Sveicam Balvos” un dalībnieku apbalvošana. Par labi padarītu darbu Valsts izglītības
satura centrs katram profesionālās izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņam pasniedza pateicību un skolai dāvināja Latvijas
valsts svētkos karogu. Apbalvošanas laikā modes demonstrēja audzēkņi no Jelgavas Amatu vidusskolas, Rīgas Stila un modes
profesionālās vidusskolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”.
Dažādus priekšnesumus un jaukus pārsteigumus sagādāja arī Mālpils Profesionālā vidusskola, Daugavpils Celtnieku profesionālā
vidusskola, Saldus Profesionālā vidusskola, Barkavas Profesionālā vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā
vidusskola, Malnavas koledža, Cēsu Profesionālā vidusskola, VSIA „Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola”. Lai jaunieši vakarā varētu
atpūsties, Balvu novada pašvaldība nodrošināja balli, kurā koncertu sniedza arī paši svētku dalībnieki –vokāli instrumentālie ansambļi
no VSIA „Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola”, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma, Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas,
Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas.

7. jūnijā Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā, pievienojoties Ogres Valsts tehnikuma dalībniekiem no improvizācijas teātra
pulciņa, turpinājās radošās darbnīcas un brīvdabas koncerti, kuri piesaistīja daudzu balveniešu interesi.
Pateicībā par sirsnīgo uzņemšanu Balvos, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi bija sagatavojuši Balvu novada
pašvaldībai vides objektus, kuri tika izvietoti Balvu pilsētas iedzīvotāju un viesu apskatei: Jelgavas Amatu vidusskola dāvināja Balvu
Mūzikas skolai metālā kaltu Nošu atslēgu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola - koka skulptūru, Malnavas
koledža - lielus metāla ratus ar ziedu statīviem un Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikums - Balvu pilsētas simbolu-vilku.
Dienas otrajā pusē visi svētku dalībnieki devās gājienā cauri Balvu pilsētai uz estrādi. Pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem 1919.-1920.g." jaunieši nolika ziedus, kas bija viens no emocionālākajiem brīžiem. Balvu estrādē notika
noslēguma koncerta „Vārdi un darbi, kas vieno...”, kurš režisores Marutas Castrovas vadībā tika veidots kā krāsaina un spilgta
kulminācija svētkiem. Koncertu veidoja audzēkņu sagatavotās programmas no katra Latvijas vēsturiskā novada - Kurzeme ar Laika
ratu un Hercogu Jēkabu, Zemgale ar mīlestības tēmu un Rūdolfa Blaumaņa lugu motīviem, Vidzeme ar Brīvības simbolu-Latvijas
Valsts karoga teiku, Latgale ar Gaismas simbolu, jo Latvijā gaisma savu ceļu sākt Latgalē. Spītējot lietum, kas dažbrīd patraucēja
svētku gaisotnei, koncerts apliecināja, cik radoši, talantīgi, izdomas bagāti un aizrautīgi ir profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un
viņu skolotāji.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visām profesionālās izglītības iestādēm, kuras piedalījās radošajā pasākumā gan
novados, gan noslēgumā, paldies Balvu novada pašvaldībai, īpaši Intai Kaļvai par atbalstu un sadarbību, un liels paldies Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu centra vadītājai, pasākuma „Vārdi un darbi, kas vieno…” režisorei Marutai Castrovai!
Foto: Festivāla atklāšana.

Darbam noderīgi. Pieredze
Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis interaktīvu materiālu – spēli pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem un
pedagogiem par dažādiem drošības jautājumiem. Materiālā ir aplūkotas dažāda rakstura situācijas, ar kurām bērni sastopas ikdienā.
Daļa situāciju ir sagatavotas arī kā printējamas darba lapas un krāsojamas darba lapas.
Drošības spēle bērniem „Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt” pieejama VISC mājaslapā:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

VISC aktualitātes
Noslēdzies svētku "Gaudeamus" logo zīmes konkurss
Interaktīvs materiāls pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem un pedagogiem
Projekta seminārs Vidzemes plānošanas reģionā
Atpūtas bāzē apglezno mājiņas
Pieejamie izstrādātie materiāli projekta ietvaros
8.Hanzas konferencē Hamburgā
Noticis konkurss "Krēsls 2013"
Skolēnu inovāciju konference "Mācies no dabas"
Mazbērni turpina vecvecākiem skolās mācīt datorprasmes
Projekta rezultātu izplatīšanas seminārs

Sadarbības partneru aktualitātes
Apbalvoti gada labākie skolēni un skolotāji ekonomikā
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA–YE Latvija) apbalvojusi aizvadītā mācību gada
labākos skolēnus un skolotājus ekonomikā. Par labāko skolotāju ekonomikā atzīta Iveta Vabule (Madonas Valsts ģimnāzija), bet par
labāko skolēnu ekonomikā – Elīza Barkāne (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), savukārt titulu „JA-YE Latvija Gada jaunais uzņēmējs
2013” saņem Mārcis Kaksis no Valmieras.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika Rīgas Latviešu biedrības namā 17.jūnijā un laureātus godināt bija ieradušies Latvijas valsts
prezidents Andris Bērziņš, LR Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, kā arī JA-YE Latvija sadarbības partneri un atbalstītāji.
JA-YE Latvija stratēģiskā sadarbības partnera Swedbank valdes loceklis Daniils Ruļovs sveica Gada labāko skolēnu un skolotāju, kā
arī Gada jauno uzņēmēju, dāvājot iespēju viņiem apmeklēt „Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu”.
Titula „JA-YE Latvija Gada labākais skolēns 2013” ieguvēja Elīza Barkāne (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 12. klase) jaunā uzņēmēja
karjeru sāka 2008. gadā, kad pirmo reizi dibināja skolēnu mācību uzņēmumu. Šogad viņas veidotais skolēnu mācību uzņēmums
PAFF (ražo īpašus burbuļu pūšamos, kas neizlīst un tumsā spīd), ieguva 3.vietu valsts mēroga finālā un izpelnījās burvju mākslinieku
Pecolli uzmanību. 2012. gadā meitene pati saviem spēkiem uzrakstīja starptautisku projektu, piesaistot programmas Nordplus
finansējumu, kā rezultātā tapa grāmata un filma par skolēnu mācību uzņēmumu idejām. Viņa pati arī koordinēja projekta norisi,
veidoja projekta atskaites, kas izraisīja patiesu apbrīnu no Somijas skolotāju puses, ar kuriem viņa sadarbojās projekta ietvaros. Elīza
arī veikusi pētījumu „Uzņēmējspēju attīstīšana Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komerczinību klasēs”, kā arī septiņas reizes
piedalījusies karjeras izglītības akcijā Ēnu diena.
„JA-YE Latvija Gada labākais skolotājs ekonomikā 2013” – Madonas Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja Iveta Vabule –
aizvadītajā mācību gadā konsultējusi 16 skolēnu mācību uzņēmumus un rīkojusi gadatirgus savā pilsētā. Godalgotas vietas ieguvuši
viņas skolēnu veidotie zinātniski pētnieciskie darbi un biznesa plāni, kā arī skolēnu mācību uzņēmumi – Dream Sleep jūlijā pārstāvēs
Latviju Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā Londonā, prezentājot Eiropai savus ceļošanai īpaši piemērotos spilvenus. Par
jauniešu produkciju jau interesi izrādījusi Latvijas lielākā aviokompānija.
Savukārt „JA-YE Latvija Gada jaunais uzņēmējs 2013” Mārcis Kaksis studējis Igaunijā un jau studiju laikā kopā ar igauņu jauniešiem
nodibinājis pasākumu organizēšanas un mārketinga aģentūru Broadline, kas darbojas joprojām. Pateicoties Valmieras biznesa
inkubatoram, viņš atgriezās savā dzimtajā pilsētā Valmierā, lai realizētu biznesu Latvijā – izveidoja IT uzņēmumu SIA Muuv, un šobrīd
orientējas uz eksportu.
Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgi sveica laureātus un aicināja jauniešus iesaistīties savu tuvāko biznesā, gūt
konkurētspējīgu izglītību ārzemēs un pēc tam atgriezties, lai veidotu savus uzņēmumus. Viņš arī ieteica necerēt uz lieliem ārvalstu
investoriem, kas varētu ienākt Latvijā, jo cik ātri tie ienāk valstī, tikpat ātri arī aiziet. „Tagad ieiet biznesā, uzņēmējdarbībā ir
nesalīdzināmi sarežģītāk, nekā tas bija pirms pieciem, sešiem gadiem. Latvija tiešām ir kļuvusi par atvērtu zemi, un tas šo sarežģītību
palielina. [..] Lai sasniegtu tādu uzņēmēja statusu, ka jūties drošs Baltijas līmenī, ir nepieciešams pietiekami daudz naudas, un vismaz
desmit gadu pieredze,” savā uzrunā norādīja Bērziņš. Uzrunājot nominētos skolotājus, prezidents izteica viņiem īpašu pateicību par
ieguldīto darbu un aicināja visus pie sevis uz tikšanos.
Skolēnus un skolotājus svētkos sveica arī Eiropas Parlamenta deputāte, profesore, ekonomikas doktore un Latvijas Ekonomikas
attīstības foruma prezidente Inese Vaidere un dāvāja skolotājiem braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē.
Ministru prezidenta Valda Dombrovska sveicienu laureātiem nolasīja viņa padomnieks Ints Dālderis, savā uzrunā norādot, ka Latvijas
šībrīža veiksmīgākās nozares ir kokapstārde, farmācijas nozare un informācijas tehnoloģijās, kā arī loģistika: „No jūsu idejām un
spējām tās īstenot būs atkarīgs, cik ātri pietuvosimies attīstītāko Eiropas Savienības valstu līmenim. [..] Tas ir gudrākais veids, kā gūt
panākumus – meklēt iespēju radīt pievienoto vērtību Latvijā ražotajām precēm. Piemēram, eksportēt nevis kokmateriālus bet dažādus
koka izstrādājumus. Jo lielāka būs pievienotā vērtība, jo lielāka būs valsts iedzīvotāju labklājība!”
LR Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts savā priekšlasījumā par ekonomikas situāciju Latvijā norādīja, ka šobrīd jaunajiem
uzņēmējiem nepieciešams spēcīgs „sakodiens” un skats eksporta virzienā: „Ir kļūda šodien uzsākt uzņēmējdarbību, domājot tikai par
Latviju. [..] Jums ir jādomā daudz plašāk. Nav tā, ka no reģioniem var vest preci tikai uz Rīgu. No reģionu pilsētām var vest uz
Pleskavu, Maskavu, Pēterburgu, Varšavu, Kauņu, Viļņu. [..] Šobrīd Latvijas rūpniecībā 55% saražotā ir zems tehnoloģiju līmenis.
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Valstīs, ar kurām sevi salīdzinām ikdienā sociālā līmeņa ziņā – Somija, Vācija, Zviedrija, - šis procents ir ievērojami zemāks,” norādīja
D.Pavļuts un uzsvēra – mūsu risinājums nav ražot konkrētu produktu, mūsu risinājums ir šo produktu izdomāt.
Nominācijā „JA-YE Latvija Gada labākais skolotājs ekonomikā 2013” šogad tika izvirzīti arī Andris Priekulis (Rīgas Valsts 3.
ģimnāzija), Jolanta Lankovska (Rīgas Mūzikas internātvidusskola un Privātā vidusskola Klasika), Simona Sniķe (Gulbenes novada
Valsts ģimnāzija) un Larisa Flugrāte (Kuldīgas Centra vidusskola).
Savukārt nominācijā „JA-YE Latvija Gada labākais skolēns ekonomikā 2013” tika izvirzīti arī Anna Ruka (Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija), Kristīne Kleina (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija), Zane Zentele (Īslīces vidusskola) un Toms Donerblics (Bauskas Valsts
ģimnāzija).
Konkursa "Gada labākais ekonomikā" mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un skolotāju uzņēmību darboties
ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot skolā gūto zināšanu izmantošanu dzīvē. Konkursa ietvaros JA–YE Latvija vēlas
veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības un uzņēmēju veidošanos, kuri attīsta un pilnveido jauniešos uzņēmējspējas. Labākos skolēnus
un skolotājus nominācijām ik gadu izvirza skolas, bet saņemtos pieteikumus izvērtē neatkarīga žūrija. Žūrijas sastāvā ir Latvijas
vadošo augstskolu, uzņēmumu, kā arī Latvijas Ekonomikas attīstības foruma pārstāvji. Konkurss notiek jau 17.gadu.
JA-YE Latvija pateicas saviem uzticīgajiem atbalstītājiem, it īpaši stratēģiskajam partnerim Swedbank, Coca-Cola Hellenic Latvia,
modes un izklaides centram Rīga Plaza, Hansaworld.lv, Mūžizglītības programmai, Rīgas domei, Latvijas Valsts mežiem, Ceļu
satiksmes drošības direkcijai, RTU Rīgas biznesa skolai, Draugiem.lv un Tallink Latvija.
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