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Valsts Izglītības satura centrs visus
sveic 1. un 4. maija Valsts svētkos!

Ziņa. Viedoklis
Šogad Latvijā notiks lielākie Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus" ar
interesantiem programmas jauninājumiem

Latvijā, Daugavpilī no š.g. 27. līdz 29. jūnijam notiks 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki, kuros plāno piedalīties ap
5000 dažādu studentu tautas mākslas kolektīvu dalībnieki – dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Svētkiem veltītajā preses konferencē 10.
aprīlī, „Gaudeamus” organizatori iepazīstināja ar programmas tradicionālajiem koncertiem un atklāja arī pasākumus, kas svētku
ietvaros notiks pirmo reizi.
Ievadot preses konferenci, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa minēja, ka Baltijas valstu studenti pirmo reizi
„Gaudeamus” svētkos pulcējās 1956. gadā Tartu, Igaunijā, un kopš tā laika notikuši jau 16 svētki pārmaiņus kādā no Baltijas valstīm,
un šī ir tā reize, kad rotācijas kārtībā svētku rīkošana atkal ir uzticēta Latvijai. Kā papildināja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve
Māra Katvare, par svētku norises vietu no četrām pilsētām, kuras pieteicās, kā atbilstošākā esot izvēlēta Daugavpils, jo tai ir liela
pieredze un tradīcijas valsts mēroga un starptautisku pasākumu rīkošanā, plaša infrastruktūra, ērts sabiedriskā transporta tīkls, turklāt
tā ir vienīgā pilsēta ārpus Rīgas ar lielu brīvdabas estrādi. Svētku norise Daugavpilī Baltijas valstu studentiem ļaus iepazīt arī vēl vienu
Latvijas novadu un tā tradīcijas.
Latvijas Kultūras akadēmijas Radošās darbības centra jaunrades projektu koordinators, „Gaudeamus” koncertu režisors Juris Jonelis,
piesakot svētku programmu, atzīmē, ka šīs vasaras lielais studentu notikums vairāk tiek veidots kā festivāls, kurā bez šaubām būs
tradicionālie koncerti, kuros vienosies dejotāji, koristi un mūziķi, bet tie būs papildināti ar atsevišķiem notikumiem, kuros varēs
piedalīties studenti arī ar vēl citām savām radošajām izpausmes formām.
17. Baltijas valstu dziesmu un deju svētki tiks atklāti 27. jūnija vēlā vakarā ar pūtēju orķestru koncertu Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā. Savukārt dienas pirmajā pusē šajā centrā notiks visu trīs Baltijas valstu mākslas augstskolu rektoru darbu izstādes atklāšana,
kas ir pirmais festivāla jaunievedums. Jau zināms, ka izstādē būs pārstāvēti trīs atšķirīgi mākslas mediji – glezniecība, tekstils un
grafika. Kā otrais pārsteigums ir jānosauc 27. jūnija simfoniskās mūzikas koncerts, kas ir unikāls gan tādēļ, ka festivāla ietvaros notiks
pirmo reizi, gan arī tādēļ, ka tur kā solisti savukārt piekrituši uzstāties visu svētku dalībvalstu mūzikas augstskolu rektori. Neilgi pēc tam
notiks „Gaudeamus” lāpas iedegšana un visu dalībnieku lāpu gājiens cauri pilsētai, kas sāksies pie Daugavpils universitātes un tālāk
virzīsies gar Daugavu līdz mākslas centram. Pēc atklāšanas un pūtēju koncerta sekos jau nākamais īpašais pasākums – „Studentu
nakts”, kur dažādās Daugavpils telpās – ielās, pagalmos, kultūras ēkās – paši studenti saviem kolēģiem un viesiem rādīs deju
performances, izrādes un aizraus ar citām radošām aktivitātēm. Būs iespēja redzēt arī Latvijas un kaimiņvalstu kinomākslas studentu
veikumu.
Nākamajā dienā, 28. jūnijā ikviens Daugavpils iedzīvotājs vai viesis ir aicināts pulcēties pie Daugavpils Universitātes, lai baudītu
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas individuālās programmas. Šos priekšnesumus ievadīs Latgales kolektīvu apsveikuma programma

visiem svētku dalībniekiem. Paturpinot režisora Jura Joneļa sacīto, Latvijas nacionālās programmas mākslinieciskā vadītāja diriģente
Ilze Valce atklāj, ka, iedvesmojoties no kordiriģēšanas dižgaru – Imanta Kokara un Edgara Račevska – pirms vairākiem gadiem sacītā,
ka „Gaudeamus” ir jaunības svētki, viņa programmas repertuāru ir veidojusi, pieturoties principam, ka skaņdarbi nedrīkst būt ļoti
sarežģīti, bet no tiem ir jāizstaro jaunībai, mīlestībai un degsmei.
Sestdienas vakarpusē būs laiks baudīt tautas deju kolektīvu lielkoncertu, kas notiks Daugavpils olimpiskajā centrā. Skatītājiem būtu
jāņem vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, tādēļ biļetes būs vēlams iegādāties savlaicīgi.
Festivāla beidzamajā diena, 29. Jūnijs iesāksies ar svētku gājienu, un pēc tam visi dalībnieki pulcēsies Stropu estrādē uz kulminējošo
pasākumu – tradicionālo noslēguma koncertu. Kā norāda šī pasākuma mākslinieciskais vadītājs, diriģents Juris Kļaviņš – šī gada
koncerts arī atšķirsies no citām reizēm ar to, ka, lai akcentētu tieši valstu sadraudzību un vienojošo garu, nacionālās programmas, kur
katra valsts rāda savu atšķirīgo, tiks izdziedātas, izspēlētas un izdejotas jau dienu iepriekš un noslēguma koncertā visu valstu
dziedātāji visu repertuāru izpildīs kopā. Turpinot tradīciju, noslēdzošajam koncertam tiek radīts arī kāds skaņdarbs un šajā reizē tas ir
komponista Ērika Ešenvalda un dzejnieka Jāņa Petera kopdarba rezultāts – dziesma „Tava ir jaunība mana”.
Jāpiemin, ka tāpat kā pirms desmit gadiem, „Gaudeamus” svētku galvenais mākslinieciskais vadītājs ir Latvijas Kultūras akadēmijas
rektors Jānis Siliņš. Savukārt pasākumu scenogrāfiju veidos mākslinieks Ivars Mailītis, kurš jau iepriekš bijis vairāku dziesmu un deju
svētku galvenais mākslinieks un spilgti ir palicis atmiņā ar XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētkiem veidoto vides objektu
"Sidraba birzs vainags".
„Gaudeamus 2014” organizatori aicina ikvienu uz festivālu Daugavpilī no 27. līdz 29. jūnijam, kā arī uz Ieskaņas koncertu Rīgā,
Ķīpsalas hallē 15.jūnijā. Aktuālajai svētku norises informācijai var sekot www.facebook.com/Gaudeamus2014.
Preses konferences videosižets
Aija Melbārde,
„Gaudeamus 2014” sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29740077
E-pasts: gaudeamus2014@gmail.com

Pasākums
Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference jau 25.aprīlī!
Par tradīciju kļuvusī Latvijas 38. skolēnu zinātniskā konference šogad notiks no 25. -27. aprīlim Rīgā - Latvijas Universitātē, Latvijas
Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē.
38. skolēnu zinātniskās konferences darbus varēs skatīt vairākās sekcijās.
Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14:00 līdz 16:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8.
Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14:00 līdz 16:00 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48.
Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14:00 līdz 16:00 RTU, Kaļķu ielā 1 (301.telpā).
Bioloģijas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14:00.līdz 16:00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4.
Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 26.aprīlī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv.19. Savukārt noslēguma
plenārsēde un laureātu apbalvošana paredzēta svētdien, 27.aprīlī plkst. 9:30 LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.4, 2.klausītavā.

Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi" noslēguma pasākums
Vides izziņas spēļu konkursam “Iepazīsti vidi!” tika iesūtītas 52 spēles no dažādiem Latvijas novadiem. Eksperti iesūtīto spēļu
aprakstus izvērtēja un atlasīja pašas labākās spēles, kas piedalīsies konkursa noslēguma pasākumā. Noslēguma pasākums notiks
LATVENERGO Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4, 25.aprīlī plkst. 11:00. Pasākumu piedalīties uzaicināti 19 labāko
spēļu autori, lai savas spēles izspēlētu klātienē.
Konkursa atlases rezultāti un uzaicināto spēļu saraksts lasāms šeit.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aizvadīts pavasara seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Valsts izglītības satura centrs (VISC) aprīlī organizēja semināru novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem, lai sniegtu
metodisko atbalstu audzināšanas darbības īstenošanai izglītības iestādēs.
Seminārā piedalījās 51 audzināšanas darba koordinators - metodisko apvienību vadītāji un atbildīgie speciālisti par audzināšanas
darbu novados/pilsētās.
Semināru atklāja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, pārrunājot Izglītības attīstības
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam audzināšanas darba aktualitātes.
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča klātesošos iepazīstināja ar UNESCO LNK projektiem
izglītības iestāžu iesaistei vērtību izzināšanā. Audzināšanas darba koordinatori uzzināja par Baltijas ceļa 25.gadadienas atcerei
veltītajām aktivitātēm un projektu iecerēm.
Tikmēr sarunu par skolēnu patriotisma audzināšanu turpināja nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa,
informējot par paveikto „Likteņdārzā”, piedāvātajām iespējām izglītības iestādēm un nākotnes iecerēm.
Plašu un daudzkrāsainu prezentāciju par atbalstu darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs bija sagatavojusi Valsts izglītības
attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte Nora Kalēja.
Sarunai par labas pārvaldības pamatprincipiem, atklātību un godīgumu izglītības iestādes darbā tika aicināti sabiedrības par
atklātību „Delna” pārstāvji Gundars Jankovs un Gita Lazdāne. Viņi semināra dalībniekiem pastāstīja par „Delnas” izveidoto projektu
izglītības iestādēm.
Biedrība „Go Beyond” piedāvāja materiālus un aicināja iesaistīties Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), biedrības „Go Beyond”
un „Latvian Art Directors Club” organizētajā konkursā 10.-12.klašu skolēniem „Pārspēj CSDD reklāmas!”. Konkursa laikā jaunieši tiek
aicināti izveidot videoklipu, kura tēma ir „Neļauj draugam sēsties pie stūres reibumā!”.
VISC vecākā referente Evija Pelša semināra dalībniekus informēja par valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju
piedāvāto informatīvo un metodisko atbalstu audzināšanas darbam izglītības iestādēs.
Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja sniegto informāciju un izmantojamos metodiskos materiālus turpmākai audzināšanas darba

īstenošanai.
Semināra prezentācijas
Evija Pelša,
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente

Notiks reģionālais seminārs ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību skolotājiem
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi 2014.gada 25.aprīlī organizē reģionālo semināru
ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību skolotājiem „Izziņas mācību takas un mācību ekskursijas savas pilsētas un novada izpētes
prasmju pilnveidei”
Semināra norises vieta - Talsu Valsts ģimnāzija, Brīvības iela 29, Talsi.
Semināra darba kārtība.

Pieredzes apmaiņas seminārs speciālo pirmsskolas izglītības programmu PII
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa organizē pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības iestādēm,
kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas (vadītājiem/metodiķiem).
Seminārs notiks 2014. gada 15. maijā plkst. 9:30, Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestādē „Mežciems”, Mežciema ielā 49, Rīgā.
Semināra dalībniekiem tiks sniegts ieskats Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestādes „Mežciems” pedagoģiskajā darbā ar bērniem,
kuriem ir valodas traucējumi.
Klīniskā psiholoģe Sandra Ozoliņa pastāstīs par bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas vecumā. Semināra dalībnieki
tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 10. maijam, nosūtot e-pastu uz adresi mara.liepniece@visc.gov.lv
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: izglītības iestādes nosaukums, vārds un uzvārds, ieņemamais amats,
telefons, e-pasts.

VISC aktualitātes
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģiju skolotāju profesionālās pilnveides seminārs
3.atklātās filozofijas olimpiādes rezultāti
Vācu valodas 44.valsts olimpiādes laureātu apbalvošana
Metodiskais materiāls sākumskolas krievu valodas skolotājiem
Fizikas 64.valsts olimpiādes rezultāti
Mainīta konkursu norises vieta
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 30.valsts olimpiādes laureātu apbalvošana
Latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiādes 8.-9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana
III atklātās Mūzikas olimpiādes rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Apsveikti labākie CSDD satiksmes drošības skolotāji

4.aprīlī CSDD īpašā pasākumā Rīgas Biržā sveica konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola – 2013” skolotājus, kuru
pārstāvētās skolas aizvadītajā sezonā ierindojušās šī konkursa pirmajā divdesmitniekā.
Pasākumā skolotāji iepazinās ar CSDD izveidotajiem satiksmes drošības izglītības materiāliem, kā arī pārrunāja jautājumus par
satiksmes noteikumu mācīšanas un mācīšanās pilnveidi. Tāpat tika demonstrēts „Automoto raidījuma nr.2” sižets par konkursa
„Labākā CSDD satiksmes drošības skola – 2013” uzvarētāju – Popes pamatskolu.
CSDD pievienojas Popes pamatskolas skolotājai Intai Skujai, kura uzsvēra, ka ikviens skolēns brauc ar velosipēdu, bet pedagoga
uzdevums ir sagatavot viņu šim atbildīgajam uzdevumam. Proti, lai skolēns zinātu un prastu, kā pareizi iekļauties kopīgā ceļu satiksmē.
CSDD uzskata – ja satiksmes noteikumu mācīšanu vērtē pēc normatīvajiem dokumentiem un piedāvātajām iespējām, tad jāsecina, ka
kopumā problēmu nav. Mācību saturs un materiāli nodrošina, ka skolotāji par satiksmes drošību var mācīt kvalitatīvi un skolēniem
saistoši. Turklāt Latvijā ir skolas un skolotāji, kas, izmantojot esošos mācību materiālus, nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu un
atbilstošus rezultātus. To, piemēram, apliecina fakts, ka Kusas pamatskolas komanda Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās
pēdējos divus gadus izcīnījusi 3.vietu.
Viens no CSDD satiksmes drošības izglītības projektu sadarbības partneriem vairāku gadu garumā ir Valsts izglītības satura centrs
(VISC). Šī sadarbība nodrošinājusi iespējas jau kopš 1995.gada skolās mācīt un mācīties ceļu satiksmes noteikumus. VISC vadītājs
Guntis Vasiļevskis, sveicot skolotājus teica: „Saprotam, ka skolā ir jāiemācās un jāapgūst daudzas lietas, ne tikai valodu, rakstību un
rēķināšanu, bet arī prasmi dzīvot. Viena no šīm prasmēm ir pareizi kustēties un sevi saudzēt. Satiekoties uz ceļa diviem
kājāmgājējiem, riteņbraucējiem vai autobraucējiem, nevar būt dažādi viedokļi, bet ir jābūt skaidram viedoklim, kā rīkoties uz ceļa”.
Lai satiksmes drošības jautājumiem pievērstu lielāku uzmanību un iesaistītu vairāk skolēnu, CSDD ik gadu rīko konkursu „Labākā
CSDD satiksmes drošības skola” un citus satiksmes drošības izglītības projektus. Šo projektu mērķis ik gadu sevi attaisno, jo palielinās

gan bērnu un jauniešu interese un izpratne par satiksmes drošību, gan pieaug skolu atsaucība.
Konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” rezultātus veido divu CSDD sacensību skolēniem – „Jauno satiksmes dalībnieku
forums” un „Gribu būt mobils!”, rezultāti. Kopējos rezultātos tika ņemti vērā skolēnu sasniegumi (kvalitatīvie rezultāti) abos konkursos,
kā arī skolu iesaiste un aktivitāte (kvantitatīvie rezultāti). Kopumā iepriekšējā sezonā CSDD sacensībās piedalījās 195 izglītības
iestādes. Visi aizvadītās sezonas rezultāti atrodami CSDD mājas lapā.
CSDD ir pateicīga visiem skolotājiem un atbalstītājiem, kuri iesaistījās un palīdzēja skolēniem sagatavoties un piedalīties CSDD
satiksmes drošības projektos, kā arī prata ieinteresēt viņus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem.
CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: office@csdd.gov.lv
Mājas lapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv

Junior Achievement 6.Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā latvieši uzvar
divās nominācijās
15 valstu 400 jaunieši un 100 skolotāji 7.-9.aprīlī pulcējās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
(JA-YE Latvija) 6.Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālā. 85 SMU konkurencē divas no sešām nominācijām
ieguva latviešu SMU, demonstrējot oriģinālas Latvijas zaļā zelta – koksnes – izmantošanas iespējas. Divas balvas aizceļoja uz Austriju,
bet Lietuvas un Norvēģijas jauniešu komandas ieguva katrs pa vienai balvai.
Festivāla gadatirgus norisinājās 8.aprīlī modes un izklaides centrā Rīga Plaza, kur centra apmeklētājiem bija iespēja pašiem savām
acīm iepazīties ar jauniešu produkciju un to arī iegādāties. Skolēnu mācību uzņēmumu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija 17 dažādu
uzņēmumu pārstāvju sastāvā ar žūrijas priekšsēdētāju, SkatSkat.lv dibinātāju un vadītāju Miku Opeltu priekšgalā. Žūrija izvērtēja
jauniešu sniegumu divās kārtās, nosakot labākos SMU vairākās kategorijās – sociāli atbildīgs bizness, inovatīvs produkts, labākā
pārdošanas komanda, labākais stends un labākā video reklāma.
8.aprīlī svinīgā apbalvošanas ceremonijā Maritim Park Hotel Riga tika paziņoti uzvarētāji. Festivālā šogad par vislabāko skolēnu
mācību uzņēmumu tika atzīts Austrijas SMU „reBottling”, kuri pārstrādā stikla pudeles, ražojot traukus, lampas un svečturus. Viņi
ieguva arī balvu no OMD mediju aģentūras nominācijā „Labākā video reklāma”. Par labāko pārdošanas komandu tika atzīts Norvēģijas
SMU „Kangarun”, kas pārdeva sportam īpaši piemērotus krūšturus ar kabatiņām. Komanda saņēma balvu no modes un izklaides
centra Rīga Plaza. Sociāli atbildīgākā biznesa ideja šogad festivālā pieder Lietuvas SMU „Amigos”, kas izdevuši stāstu grāmatu ar
jauniešu problēmām un psihologu piedāvātiem risinājumiem. Viņiem par šo ideju arī balva no Swedbank.
Par inovatīvāko produktu tika atzīts un balvu no Hansaworld saņēma latviešu SMU „Koka pulksteņi” – jaunieši Nauris Hofmanis, Elvis
Barkauskis un Madara Ivanova no lineļļā apstrādātiem koka atgriezumiem ražo ekoloģiskas rokas pulksteņu siksniņas. Savukārt balvu
par labāko stendu festivālā no Biznesa augstskolas Turība saņēma SMU „Koka tauriņi” – Roberts Kroģeris, Romāns Galaiko un Raivis
Beņķītis. Abas latviešu uzvarētāju komandas mācās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā.
„Tas bija lielisks treniņš, laba iesildīšanās biznesam. Starptautiskai publikai izmēģinājām jaunu zīmolu Garage Wooden Bow Ties,
bijām arī cenu paaugstinājuši, un veiksmīgi – tāpat pirka. Festivālā bija diezgan pirktspējīga publika. Par nākotni esam daudz domājuši
un vēlamies to visu turpināt, jo šādi varam gan labi pavadīt laiku, gan nopelnīt. Sākām pilnīgi ne no kā, un sešu mēnešu laikā esam
izveidojuši konkurētspējīgu skolēnu mācību uzņēmumu, sasniedzot 2500 eiro apgrozījumu. Par peļņu gan nemācēšu neko teikt, jo
visu, ko nopelnām, ieguldām uzņēmuma attīstībā. Augam, un pat mūsu lielākie konkurenti Bug koka tauriņi sākuši sekot mūsu
aktivitātēm. Tomēr mūsu produkts konkurē ar cenu un tas ir klasiskāks. Bet kas ir pats interesantākais – lai arī ražojam aksesuārus
vīriešiem, 80% mūsu pircēju ir sievietes, kuras vēlas iepriecināt savus vīriešus,” savu veiksmes stāstu atklāj SMU „Koka tauriņi”
pārstāvis Roberts Kroģeris.
Kopumā Latviju festivālā pārstāvēja 15 skolēnu mācību uzņēmumi. Kā atzina festivāla žūrija, latviešu jaunieši starptautiskajā konkursā
bija ļoti konkurētspējīgi un labi gatavojušies. Lai arī galvenās balvas pārējie šoreiz neieguva, otrajā vērtēšanas kārtā iekļuva arī
Madonas Valsts ģimnāzijas SMU „Eco Magic”, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas SMU „Valley of Flowers”, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas SMU
„Charlotte”, Valmieras profesionālās vidusskolas SMU „Buciņš” un Mārupes vidusskolas SMU „DryDay”. Festivālā kopumā piedalījās
85 skolēnu mācību uzņēmumi no 15 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas, Krievijas,
Nīderlandes, Lielbritānijas, Somijas, Dānijas, Portugāles, Beļģijas un Igaunijas.
Festivāla ietvaros 7.aprīlī norisinājās arī Starptautiskā Skolotāju konference „101 metode uzņēmējspēju un līderības attīstīšanai”, kuras
atklāšanā svinīgu uzrunu teica Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, uzslavējot Latvijas skolēnu prasmes un
aktīvu iesaistīšanos Junior Achievement programmās un aicinot apgūt arī citu valstu pieredzi, lai veicinātu sabiedrības izaugsmi, kā arī
solot ciešāku IZM un JA-YE Latvija sadarbību nākotnē.
Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls Rīgā notika jau sesto gadu. Tā mērķis ir nodrošināt Eiropas Skolēnu mācību
uzņēmumiem praktiskās uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī, vienlaikus sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem iedvesmoties
uzņēmējdarbībai un gūt pieredzi no vienaudžiem citās valstīs. Šogad pasākums tika īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas
Savienība. Uz pasākumu aicināja Junior Achievement – Young Enterprise Latvija, Swedbank, modes un izklaides centrs Rīga Plaza
un Biznesa augstskola Turība. Pasākumu atbalstīja arī Coca-Cola HBC Latvia, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Inbox.lv
un Draugiem.lv. Sekot aktualitātēm un fotogrāfijas no pasākuma iespējams aplūkot www.Draugiem.lv/jal.
Sintija Lase
Mārketinga vadītāja
Junior Achievement - Young Enterprise Latvija
Tālr.: +37167339656
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