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Ziņa. Viedoklis
Noskaidroti konkursa vidusskolēniem “Jaunais kultūras kanons (1991-2013)” uzvarētāji
Šā gada 7.februārī Latvijas Kultūras akadēmijas teātra ēkā Zirgu Pasts notika
konkursa "Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)” fināls. Divpadsmit komandas no
Latvijas novadiem dalījās savās pārdomās un idejās par to, kuras varētu būt tās
trīs pēdējās desmitgadēs radītās kultūras vērtības, kas ne tikai būtu iekļaujamas
kultūras kanonā, bet arī ļautu Latvijas viesiem un tūristiem iepazīt, saklausīt,
sagaršot un sajust Latviju.
Dienas pirmā daļa tika atvēlēta ideju ģenerēšanai un prezentāciju sagatavošanai,
bet pēcpusdienā jaunieši prezentēja un aizstāvēja savas idejas citu komandu un
žūrijas priekšā. Dalībniekus priecēja arī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas
studentu klavieru trio, Latvijas Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktieru
3.kursa studenti, demonstrējot aktiera meistarību un paukošanās prasmi. Savukārt
Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļas studentes bija izgatavojušas komandu emblēmas.
Konkursa dalībniekus bija ieradusies sveikt gan Kultūras ministre Dace Melbārde, gan Latvijas Kultūras akadēmijas rektors profesors
Jānis Siliņš.
Jaunais kultūras kanons pēc jauniešu ieskatiem varētu tikt papildināts gan ar Kalnciema kvartālu, Spīķeru radošo kvartālu, Ķīpsalu,
Koncertzāli "Gors", Vestardu Šimkusu, Ēriku Ešenvaldu, Prāta Vētru, Valsts akadēmisko kori „Latvija”, Mareunrol’s, Dirty Deal Teatro
un Ģertrūdes ielas teātri, "Staro Rīga", Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, Rīgas danču kluba danču vakariem un citām, viņuprāt,
nozīmīgām vietām, cilvēkiem un pasākumiem. Spēja pārliecināt un atbildes uz žūrijas āķīgajiem jautājumiem ļāva komandas sarindot

šādā secībā:
1.vieta – Ogres Valts ģimnāzijas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandām;
2. vieta – Cēsu Valsts ģimnāzijas komandai;
3. vieta – Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komandai;
4. vieta – Ogres tehnikuma komandai;
5. vieta – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandai.
Atzinības rakstus, žūrijas un atbalstītāju sarūpētas balvas saņēma visas komandas. Pirmās sešas godalgotās komandas saņēma
dāvanu kartes kultūras pasākumu apmeklēšanai, kas bija iespējams pateicoties LR Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.
Fināla žūrijas darbā piedalījās – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Saeimas deputāts, Sabiedrības saliedētības
komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietniece Signe Pujāte, Kultūras ministrijas
Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente Lolita Rūsiņa, nodibinājuma „Rīga 2014” programmas realizēšanas
vienības vadītāja Dace Vilsone, literatūrvēsturnieks, LKA profesors Raimonds Briedis, etnomuzikologs, Latvijas universitātes asociētais
profesors Valdis Muktupāvels, žurnālists Pauls Raudseps, Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja valdes locekle, Rīgas Domes deputāte Vita
Jermoloviča, LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, Valsts izglītības satura centra vecākā referente Spodra Austruma, konkursa
projekta vadītāja, Socioloģijas un kultūrizglītības asociācijas pārstāve Inese Pitkeviča.
Konkursu atbalstīja: nodibinājums „Rīga 2014”, Žurnāls „Ir”, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālā opera, Dailes teātris,
Jaunais Rīgas teātris, Valmieras Drāmas teātris, M. Čehova Rīgas Krievu teātris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, „Latvijas
Koncerti”, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs un biedrība
„Culturelab”.
Konkursu jau otro gadu organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Socioloģijas un
kultūrizglītības asociāciju un Valsts Izglītības satura centru.
Konkursa lielākā vērtība bija kultūras kā vērtības aktualizēšana, paaudžu pieredzes apmaiņa, dalīšanās ar idejām, radošums un
kultūras kopēju kopā būšana.
Konkursa aktivitātēm iespējams sekot līdzi facebook lapā www.facebook.com/latvijaskulturaskanons, kur aplūkojami arī fotomirkļi no
konkursa.

Pasākums
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki „Gaudeamus” šovasar Latvijā
20.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētku „Gaudeamus” rīkošanu šogad no 27.- 29.jūnijam Daugavpilī.
Kā svētku rīkotājs ir noteikts Valsts izglītības satura centrs, kam ir ilggadēja pieredze Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
organizēšanā. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrei paredzēts līdz 2014.gada 1.aprīlim izveidot svētku rīcības komiteju. Svētku
rīcības komitejas sastāvā tiks iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Daugavpils
pašvaldības un citu institūciju pārstāvji.
Baltijas studentu Dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” tradīcija sākās 1956.gadā Tartu un kopš tā laika pārmaiņus kādā no Baltijas
valstīm notikuši jau 16 reizes. Iepriekšējie svētki 2011.gadā notika Viļņā, Lietuvā.
Ņemot vērā to, ka 2014.gadā Rīga ir Eiropas Kultūras galvaspilsēta, Izglītības un zinātnes ministrija aicināja reģionālās augstskolas un
attiecīgo pilsētu pašvaldības izvērtēt iespējas un pieteikt savas kandidatūras svētku rīkošanai. Izglītības un zinātnes ministrijas
izveidotā darba grupa izvērtēja saņemtos pieteikumus, ņemot vērā svētku norisei nepieciešamo infrastruktūru, dalībnieku izvietošanas
un ēdināšanas iespējas, līdzšinējo pieredzi lielu starptautisku kultūras pasākumu rīkošanā, vietējā personāla un līdzfinansējuma
piesaistes iespējas un nolēma, ka visatbilstošākā šiem nosacījumiem ir Daugavpils. Daugavpils pilsētas Dome, kultūras iestādes un
Daugavpils Universitāte jau apliecinājusi gatavību aktīvi sadarboties svētku sagatavošanā.
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” sagatavošanas procesā iesaistīti gandrīz 3500 dažādu
māksliniecisko kolektīvu dalībnieki un vadītāji Latvijā. Pasākumā piedalīsies Baltijas valstu augstāko izglītības iestāžu studentu
kolektīvi – kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri, simfoniskie orķestri, folkloras grupas, studentu teātru kolektīvi u.c.

„Gaudeamus” studentus apvienos kopīgā dejā, dziesmā, kā arī komunikāciju platformās
sociālajos tīklos
Rosīgi ir aizsācies pēdējais posms pirms vasarā gaidāmajiem 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem „Gaudeamus”.
Vēlam izturību gatavojoties!
Ar svētkiem saistīto informāciju, kā līdz šim, „Gaudeamus 2014” organizatori dalībniekiem izsūtīs uz e-pastiem, taču ērtākas un ātrākas
ziņu apmaiņas nodrošināšanai ir izveidoti festivāla oficiālie profili lielākajos sociālajos tīklos. Lapās plānots atspoguļot kopmēģinājumu,
ieskaņas koncertu un „Gaudeamus” svētku norisi, atgādināt par svarīgajiem datumiem, dalīties ar aizraujošiem stāstiem, fotogrāfijām
utt..
Lai kopīgi izdotos šīs lapas radīt par aktīvām platformām, un svarīgā informācija sasniegtu lielāko daļu „Gaudemaus 2014” dalībnieku,
ikviens Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku draugs ir aicināts pats kļūt par jaunizveidoto lapu sekotāju un mudināt to darīt
arī savus tuvākos cilvēkus un savu radošo kolektīvu kolēģus.
Facebook.com: https://www.facebook.com/Gaudeamus2014
Twitter.com: https://twitter.com/Gaudeamus2014

Darbam noderīgi. Pieredze
Profesionālās pilnveides kursi vispārējās izglītības skolotājiem "Interešu izglītības
elektronikas pulciņa darbības pamati"
Vispārējās izglītības pedagogi var līdz 2014.gada 5.martam pieteikties uz profesionālās pilnveides kursiem "Interešu izglītības
elektronikas pulciņa darbības pamati", kuri notiks 2014.g. 18.-19.martā un 10.-11.aprīlī.
Kontaktpersona: VISC vecākais referents Jānis Rage-Raģis, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
Sekmīgi apgūstot programmu, vispārējās izglītības iestāžu fizikas skolotāji apgūst interešu izglītības programmas veidošanas principus
un praktiski apgūst elektronikas pulciņa programmas īstenošanas pamatus. līmenī, kurš ļauj patstāvīgi izveidot interešu izglītības
programmu un vadīt elektronikas pulciņa darbu.
Programma un pieteikšanās.

VISC aktualitātes
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss
Atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde
Latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts
Jaundeju konkursa "Mēs un deja" rezultāti
Projekta LOGI-N seminārs par jauniešu nodarbinātību Latvijā
Par vokālās mūzikas konkursu "Balsis 2014"
Jaunie mūziķi tiksies Rīgā
Svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki
Vācu valodas 44.valsts olimpiādes 10.-12.klašu dalībniekiem
10.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
2.atklātās mājsaimniecības olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Vides projektu 19.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Starptautiskā dzimtās valodas dienas konkursa "Darini ābeci" atklāšana

Ģeogrāfijas 31.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
LEGO Robotikas konkurss un elektronikas pulciņu audzēkņu darbu izstāde

Sadarbības partneru aktualitātes
Valsts kanceleja sadarbībā ar VISC izsludina eseju konkursu vidusskolēniem
Piektdien, 14.februārī, Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izsludina eseju konkursu vidusskolēniem „Mana
valsts un es”, kas veltīts Latvijas Republikas pasludināšanas dienai – 1990.gada 4.maijam.
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane min: ”Laikā, kad atguvām savu valsti, mums bija nešaubīga pārliecība, ka tā ir mūsu lielākā
vērtība. Nu jau vairāk nekā 20 gadu atkal esam noteicēji savā zemē, un tas kļuvis tik pašsaprotami, ka nenovērtējam iegūto. Mēs
nesakām „mana valsts”, bet gan „šī valsts”. Taču par „šo valsti” neviens uz barikādēm nestāvēs, stāvēs par savu valsti, par mūsu valsti.
Arī pašreiz ir jānotic, ka Latvijas valsts tāpat kā pirms 95 gadiem ir mūsu lielākā vērtība!”
Konkursā „Mana valsts un es” aicināti piedalīties vidusskolu audzēkņi, sūtot savas pārdomas par Latvijas likteņgaitām, tās identitāti un
pamatvērtībām. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā un Valsts izglītības satura centra mājas lapā.
Iesniegtos prozas darbus vērtēs Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, žurnālists, sabiedriskais un politiskais darbinieks, Latvijas
Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs, Ministru kabineta balvas ieguvējs Dainis Īvāns, dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā darbiniece,
Ministru kabineta balvas ieguvēja Māra Zālīte, kā arī citi Latvijā labi pazīstami literāti, mūziķi, žurnālisti, sportisti, militārpersonas,
izglītības un valsts pārvaldes eksperti.
Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu un balsojumu sociālajā tīklā Draugiem.lv/latvija, labāko darbu autori tiks aicināti uz
konkursa noslēguma pasākumu šī gada aprīļa beigās Ministru kabinetā. Tāpat labāko eseju autoriem būs i
espēja apmeklēt Ministru kabinetu, viesoties pie Ministru prezidentes un saņemt vērtīgas piemiņas un atzinības balvas.
Plašāka informācija par konkursu, sazinoties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultanti Maiju Lāci pa tālruni
67082924, 29146065 vai elektroniski maija.lace@mk.gov.lv.
Maija Lāce
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082924, 29146065
E-pasts: maija.lace@mk.gov.lv

Šogad Dzimtās valodas diena veltīta Stendera “Bildu ābicei”
Ik gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi
ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.
Šī gada vispasaules tēma, kam UNESCO aicina pievērsties Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, ir „Vietējās valodas globālai
pilsonībai: valoda zinātnē”, aicinot pētīt zināšanas, tradīcijas un prasmes, kas nodotas dalībvalstu pamatiedzīvotāju dzimtajās valodās.
Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) pievērš uzmanību tam, ka 2014. gadā aprit 300 gadi kopš dzimis izgudrotājs un
latviešu laikmetīgās literatūras pamatlicējs Gothards Frīdrihs Stenders, kura gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā
2014. – 2015. gadam. Būdams Apgaismības laikmeta mācītājs, skolotājs, pētnieks, Gothards Frīdrihs Stenders īpaši pievērsās tautas
garīgajai un laicīgajai izglītošanai, tostarp lasīšanas un rakstīšanas mācīšanai. Viņš iestājās par jaunas lasīšanas sistēmas izveidi un
1787. gadā izstrādāja pirmo ilustrēto ābeci „Bildu ābice”.
21. februārī Rīgas domes NVO namā notiks Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa „Darini ābeci” atklāšana. Šī
Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcija – konkurss (nolikums) veltīts Gotharda Frīdriha Stendera 300. jubilejai un norisināsies
līdz 23. aprīlim – Pasaules grāmatu un autortiesību dienai. Konkursā Latvijas bērni un jaunieši aicināti iepazīties ar Stendera „Bildu
ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu, diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, ko atspoguļot mūsdienīgā
ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompozīciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu divrindi – pamācību.
Tādējādi taps mūsdienu bilžu ābece, līdzīga Gotharda Frīdriha Stendera ābecei, ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un
jauniešu skatījumā.
Pasākumā NVO namā būs skatāma Jura Cibuļa ābeču kolekcija un bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa
brīnumzālītes” izstāde. Ar literāro darbu piedāvājumu internetā un „runājošām pasakām” iepazīstinās “Letonika.lv” vadītāja Anita

Vasiļjeva, par lībiešu valodu šodien stāstīs filoloģe un lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle, savukārt ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu
iepazīstinās Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāve Sandra Gerenovska un Lilita Janševska. Koncertā kopā ar Rīgas Vācu kultūras
biedrības vokālo ansambli „Morgenrot”, deju kolektīvu "Rīgas danču klubs", Rīgas Igauņu pamatskolu, Lietuviešu senioru deju
ansambli tiks izspēlētas, izdziedātas un izdejotas dažādu tautu tradīcijas un iepazītas valodas.
Latviešu valdosas aģentūra aicina uz Dzimtās valodas dienas pasākumu 21. februārī plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo
zālē. Tajā tiks apbalvoti radošo darbu konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētāji , Valsts vēstures arhīva
pētniece Ina Grosena stāstīs par dzimtas koka veidošanu, bet arheologs Rūdolfs Brūzis – par latviešu sakēms Livonijā un ko vēsta
arheoloģija par to. Savukārt ar rakstnieku, triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” autoru Jāni Lejiņu notiks saruna par vēsturiska romāna
tapšanu. Pasākuma noslēgumā plkst. 13.00 - folkloras kopas „Vilki” koncerts „Latviešu karavīru gaitas cauri gadsimtiem dziesmās”.
Starptautisko dzimtās valodas dienu plaši atzīmēs arī UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola – Ādažu Brīvā Valdorfa skola, 19.
februārī rīkojot pasākumu “Valoda kultūrā” un tikšanos ar “Latvian Voices” – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas muzikālo
simbolu, kā arī organizējot konkursu 9. – 12. klašu komandām, kurā tiks vērtētas zināšanas un prasmes latviešu valodā, erudīcija
literatūrā un kultūrā, komandas sadarbības spējas, oriģinalitāte, asprātība un prasme uzstāties.
Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē kopš 1999. gada.

Starptautiskā dzimtās valodas dienas konkursa „Darini ābeci” atklāšana
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, uzņēmums „Lielvārds” un „Lielvārds IT” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Latviešu
valodas aģentūru un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicina skolēnus un skolotājus uz Starptautiskās dzimtās
valodas dienas svinēšanu un konkursa „Darini ābeci” atklāšanu š.g. 21. februārī.
Lūdzam interesentus grupās vai individuāli iepriekš pieteikties līdz š.g. 20. februārim elektroniski i.dalbina@unesco.lv. Dalībnieku skaits
ierobežots.
Pasākums notiks 2014. gada 21. februārī plkst. 13:00, NVO namā (4. stāva zālē), Laimdotas ielā 42, Rīgā.
Pasākumā būs apskatāma bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” izstāde, ko veidojis Nacionālais
Kultūras centrs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Ērgļu mākslas un mūzikas skolu un R. Blaumaņa memoriālo
muzeju „Braki”.
Programma:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Eiženijas Aldermanes uzruna;
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieces Agras Bērziņas uzruna;
UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baibas Moļņikas uzruna;
Uzņēmuma „Lielvārds” valdes priekšsēdētāja Aivara Gribusta uzruna un G.F. Stendera 300. jubilejai veltītās Starptautiskās dzimtās
valodas dienas akcijas izsludināšana;
Ābeces pasaulē: Jura Cibuļa ābeču kolekcija;
Literāro darbu piedāvājums internetā un „runājošās pasakas”, uzstājas Letonika.lv vadītāja Anita Vasiļjeva;
Lībiešu valoda šodien, uzstājas filoloģe un lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle;
Dažādu tautu valodas un tradīcijas dziesmās un dejās. Piedalās Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Morgenrot”, tautas
deju ansamblis „Ritums”, Rīgas Igauņu pamatskola, Lietuviešu senioru deju ansamblis, ukraiņu vokālais ansamblis „Vesņanka” u.c.

Aicinājums piedalīties aptaujā 11.un 12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem
Valsts izglītības satura centra sadarbības partneris Rīgas Tehniskā universitāte veic aptauju, kurā Tavs viedoklis un anketēšanas
rezultāti būtu saistoši arī mums. Lūdzam izrādīt iniciatīvu un godprātīgi aizpildīt anketas.
Kopā pieejamas trīs dažādas anketas: 11.-12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.
1. Aptauja 11.-12.klašu SKOLĒNIEM atrodas te: http://www.visidati.lv/aptauja/922589281/
2. Aptauja 11.12.klašu SKOLOTĀJIEM atrodas te: http://www.visidati.lv/aptauja/922571718/
3. Aptauja 11.-12.klašu skolēnu VECĀKIEM atrodas te: http://www.visidati.lv/aptauja/922617937/
Ceram uz atsaucību!

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.

Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

