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Ziņa. Viedoklis
Treneri no Spānijas, Slovēnijas, Nīderlandes un
Latvijas mācās Rīgā
Projektā „Q-Placements” 15. oktobrī noslēdzās 3 dienu mācības treneru
grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Seminārā, kura
galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises un izvērtēšanas kvalitāte
sākotnējā profesionālajā izglītībā, piedalījās pārstāvji no profesionālās
izglītības iestādēm un uzņēmumiem.
Dalībnieki, izmantojot dažādas metodes, apzināja vājās vietas katrā prakses
posmā un meklēja piemērotus risinājumus kvalitātes uzlabošanai. Kā atzina semināra dalībnieki, līdztekus jaunu metožu apgūšanai, ļoti
svarīga bija savstarpējās pieredzes apmaiņa un iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem partneru valstīs. Piemēram, Spānijā,
Katalonijas provincē, profesionālās izglītības audzēkņu prakses norisei un izvērtējumam var sekot līdzi speciāli šim nolūkam izveidotā
elektroniskā platformā. Savukārt Slovēnijā ļoti svarīga loma kvalitatīvu prakšu vietu nodrošināšanai ir Amatniecības un mazo
uzņēmumu kamerai, kura ir izveidojusi valsts prakšu vietu reģistru.
Pēdējā semināra diena tika veltīta nacionālo semināru plānošanai, kuri partnervalstīs sāksies jau novembrī. Nacionālajos semināros
kopā mācīsies prakšu vadītāji no uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Projekta ietvaros Latvijā plānoti pieci pilotsemināri
dažādos Latvijas novados.

Pasākums
Pestalozzi seminārā Latvijā piedalās 16 valstu pārstāvji
Oktobra sākumā Rīgā uz Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināru „Skolu līderība izglītības pieejamības nodrošināšanai”
bija ieradušies skolu vadītāji no Armēnijas, Gruzijas, Itālijas, Čehijas, Moldovas, Nīderlandes, Spānijas, Maltas, Kipras, Grieķijas,
Portugāle, Bulgārija, Ungārija, Horvātijas, Baltkrievijas un Latvijas.
Skolu līderībai ir ļoti svarīga loma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, tādēļ šāda tēmas izvēle semināram nebija nejaušība. Tā ir cieši
saistīta ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” aktivitātēm, uzsverot skolas
vadības, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības nozīmi kopīgu izglītības mērķu sasniegšanā.
Piecu dienu garumā lekcijās, praktiskajās nodarbībās un skolu vizītēs dalībniekiem tika piedāvāta iespēja, izmantojot dažādas
metodes, kopīgi rast atbildes uz jautājumiem par skolu līderu lomu izglītības pieejamības nodrošināšanai, dalīties pieredzē un radīt
jaunas idejas savam turpmākajam darbam.
Seminārā uzstājās un praktiskās nodarbības vadīja Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova, Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskā centra vadītāja Signe Neimane, programmas Iespējamā misija mācību programmas vadītājs Rolands Ozols, pieaugušo
izglītības eksperts Toms Urdze, VISC Projektu un tālākizglītības nodaļas vadītāja Guntra Kaufmane.
Pasākums noslēdzās zinātkāres centrā ”Zili brīnumi”, kurā dalībnieki klausoties centra vadītāja Alda Kalniņa stāstījumā par nākotnes
skolu, vērojot un pašiem piedaloties dažādos eksperimentos, varēja pārliecināties, ka interesanta un aizraujoša mācīšanās var notikt
arī ārpus skolas.
VISC pateicas Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai,
Mārupes vidusskolai, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam un zinātkāres centram „Zili Brīnumi” par sadarbību un
atsaucību.
Fotogalerija

Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Valsts izglītības satura centrs 2014.gada 28. un 29.novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā
4a, organizē profesionālās kompetences pilnveides 18 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde
cittautu valodniecībā un literatūras zinātnē".
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 13.novembrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga
vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots. Kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – tālr.: 67350814, e-pasts:
mudite.kalnina@visc.gov.lv.

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Valsts izglītības satura centrs rīko interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides
praktiskās darbības semināru „Raksts kā iedvesmas avots mākslas nodarbībās un tērpu kolekciju veidošanā”:
1. Raksts (ornaments) no arhaiskā zīmējuma līdz mūsdienu dizainam.
2. Idejas tēmas praktiskai realizācijai mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2014.gada 7.novembrī plkst. 10:30 – 15:30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00.
Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare. Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties, kā arī interesēties par vietu skaitu un citiem jautājumiem līdz 2014.gada 31.oktobrim uz e - pastu:
areta.raudzepa@visc.gov.lv

Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem
2014.gada 29.oktobrī Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” notiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts

izglītības satura centra organizēts seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem par pirmsskolas izglītības aktualitātēm un
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” pieredzi pedagoģiskā procesa plānošanā un informācijas tehnoloģiju
izmantošanā.
Izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālisti aicināti elektroniski pieteikties uz semināru līdz š.g. 27.oktobrim. Kontaktpersona Agrita
Miesniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67814437, e-pasts: agrita.miesniece@visc.gov.lv.

VISC aktualitātes
Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma "Radi, rādi, raidi!" Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales kolektīvu
vadītāju darba grupas sanāksmes
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Vides interešu izglītības koordinatoru semināra izdales materiāli
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Sākas UNESCO nedēļa: ap 80 kultūras mantojumam veltītu pasākumu visā Latvijā
Aptuveni 80 pasākumi vairāk nekā 40 vietās visā Latvijā tiks veltīti nacionālajam kultūras mantojumam un Baltijas ceļam UNESCO
nedēļā no 13. līdz 19. oktobrim. To jau ceturto gadu rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), aicinot izcelt vērtības, ar kurām
lepoties gan Latvijā, gan pasaulē.
Šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem un leģendām iepazīt un
izcelt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem.
Liela daļa pasākumu būs veltīta Baltijas ceļam, kam šogad atzīmēta 25. gadadiena un kura nozīmīgākās liecības par organizēšanu un
norisi iekļautas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.
UNESCO nedēļā tiks atzīmēta arī 5. gadadiena kopš Suitu kultūrtelpas iekļaušanas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam
jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Etniskās kultūras centrs “Suiti” 17. oktobrī Alsungas kultūras namā rīko pasākumu
“Svinēs suitisk”, lai ar suitu ziņģēm, dančiem un drānām aicinātu visus suitus, suitu atbalstītājus un draugus atzīmēt šo zīmīgo
notikumu.
Savukārt, izmantojot UNESCO LNK interaktīvo spēli “UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un digitālo karti “UNESCO Latvijas
dārgumi”, vairākās skolās skolēni iepazīs nacionālo kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO mantojuma sarakstiem.
Ikviens sociālo tīklu lietotājs aicināts apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas
un pastāstīt par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļabirku #unesconedela.
UNESCO nedēļa tiek atzīmēta kopš 2011. gada, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās organizācijai. Aizvadītajos gados
vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros
notikuši pasākumi, kas veltīti nacionālo vērtību, lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO
programmām un aktuālām tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.

Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109

Konkurss skolēniem "Gribu būt mobils!"

Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina 6.-8.klašu skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā topošajiem mopēdistiem par ceļu
satiksmes drošību – „Gribu būt mobils!”. Tā uzvarētāji būs zināmi 2015. gada pavasarī. Konkursa mērķis ir pilnveidot skolēnu
zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un par personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot
aizraujošu un kvalitatīvu izglītības modeli – konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem. Tieši šajā vecumā skolēni ceļu satiksmē ir ne
tikai gājēji, bet arī velosipēdu vadītāji un vēlas kļūt par mopēdu vadītājiem. Viņiem jāmāk pieņemt atbildīgus lēmumus arī sarežģītās
satiksmes situācijās.
Konkursā piedalās 6.-8.klašu skolēnu komandas.
Lai piedalītos konkursā, komandai līdz 2014.gada 20.novembrim jāaizpilda pieteikuma anketa.
Konkursa nolikums

Aicina ekspertus pieteikties Eiropas kultūras galvaspilsētas žūrijas panelim
Latvija ieguvusi tiesības izvēlēties vienu pārstāvi Eiropas kultūras galvaspilsētas ekspertu panelim, kas izvērtēs pretendentus no 2015.
līdz 2018.gadam. Potenciālie eksperti aicināti pieteikties Eiropas Komisijas atklātajā konkursā, lai gūtu iespēju tik izvirzītiem šim
amatam.
Piektdien, 10.oktobrī Briselē, Beļģijā Eiropas Savienības Padomes dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sēdē izlozes
kārtībā tika noskaidrotas trīs valstis – Latvija, Somija un Vācija, – kurām katrai būs iespēja izvēlēties vienu ekspertu Eiropas kultūras
galvaspilsētas žūrijas panelim.
Eiropas neatkarīgo ekspertu panelis veic Eiropas kultūras galvaspilsētu atlasi, izvērtējot kandidātpilsētu spēju nodrošinātu augstas
kvalitātes kultūras un mākslas saturu, kā arī vietējo iedzīvotāju līdzdalību, pasākumu potenciālo ietekmi uz ilgtermiņa kultūrpolitikas
attīstības stratēģiju un Eiropas dimensiju.
Kultūras eksperti tiek aicināti izmantot iespēju un pieteikt savu kandidatūru, tiešsaistē aizpildot pieteikuma formu un pievienojot savu
CV, kā arī motivācijas vēstuli. Pieteikuma forma atrodama šeit: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pool-of-experts
Ekspertam ir jābūt vismaz astoņu gadu pieredzei kultūras nozarē, kā arī pilsētu kultūras attīstībā. Tāpat nepieciešama vismaz piecu
gadu pieredze, organizējot Eiropas kultūras galvaspilsētas vai citus līdzīga mēroga starptautiskus kultūras pasākumus.
Dalībvalstis ekspertu nominēšanai tiek izlozētas saskaņā ar ES Padomes īstenošanas lēmumu par praktisko un procesuālo
mehānismu, saskaņā ar ko Padome ieceļ trīs atlases un uzraudzības žūrijas locekļus pasākumam "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no
2020. līdz 2033. gadam. Pārējos ekspertus žūrijas panelim izvirza Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Reģionu komiteja.
Eiropas kultūras galvaspilsētu komisijas darbības kārtības izstrādes laikā Latvija īpaši atbalstīja nacionālo ekspertu iekļaušanu Eiropas
žūrijas sastāvā atlases procesā, kas arī tika iekļauts konkursa vadlīnijās.
Eiropas kultūras galvaspilsētu iniciatīva aizsākās 1985. gadā ar mērķi popularizēt Eiropas kultūru daudzveidību. Tituls uz gadu tiek
vienlaicīgi piešķirts divām Eiropas pilsētām, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru pēc iepriekš Eiropas Komisijā akceptētas hronoloģiskas
valstu kārtības.
Interesenti līdz gada beigām var paspēt izbaudīt Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. 2015.gadā šo godpilno
nosaukumu pārņems Pilzene Čehijā un Monsa Beļģijā. Eiropas kultūras galvaspilsētu „tituli” šobrīd ir sadalīti līdz pat 2018.gadam, bet
par nākamajām kandidātpilsētām lems jaunizveidotais ekspertu panelis, kurā tiks iekļauts arī viens Latvijas izvirzīts kultūras eksperts.

Sintija Lase,
Latvijas prezidentūras ES Padomē komunikācijas speciāliste
Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa
Tālr.: + 371 67330334; Mob.: +371 28675333
E-pasts: Sintija.Lase@km.gov.lv

JA-YE Latvija mācīs Skolēnu mācību uzņēmumiem un studentu Start-Up dalībniekiem attīstīt
biznesa plānus un lietot finanšu vadības sistēmu
Rīga, 21.10.2014. – Šī gada 4. novembrī biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) un
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru organizē interaktīvu
semināru skolotājiem, vidusskolēniem un studentiem par biznesa plānu pilnveidošanu un finanšu vadības sistēmas Hansaworld
pielietošanu mācību uzņēmumos. Seminārs notiks Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes telpās visas dienas garumā

un būs organizēts kā ekspertu meistarklases apvienojumā ar jauniešu praktisko darbu grupās.
Pirmajos divos šī mācību gada mēnešos aktīvu darbību ir uzsākuši JA-YE Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas un
šogad jaunieviestās JA-YE Latvija Start-Up programmas dalībnieki, kuri intensīvi strādā pie savu biznesa ideju attīstīšanas, biznesa
plānu izstrādes un finanšu plānošanas. Atbalstot jauniešus šajā procesā, JA-YE Latvija aicina uz semināru, kura laikā LU Ekonomikas
un vadības fakultātes mācībspēki iedvesmos jauniešus formulēt un atspoguļot savas biznesa idejas atraktīvā veidā, lai tās arī iekļautas
biznesa plānā būtu saistošas dažādām ieinteresētajām pusēm – bankām, investoriem, sadarbības partneriem.
Seminārā SMU programmas dalībnieki tiks aicināti pilnveidot savas biznesa idejas un līdz 1. martam iesniegt JA-YE Latvija savus
uzlabotos biznesa plānus SMU biznesa plānu konkursā un iegūt vērtīgu balvu. 1. vietas ieguvējs saņems iespēju pirmo studiju gadu
bez maksas studēt Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Tā ir vērtīga balva, kas motivē SMU programmas
dalībniekus ar pilnu atdevi strādāt pie savas biznesa idejas.
Savukārt finanšu un grāmatvedības jautājumos palīdzēs orientēties grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma Numeri valdes locekle
Lilita Bērziņa, kura pastāstīs kā plānot uzņēmuma finanses un veikt grāmatvedības uzskaiti. Pēc tam semināra dalībnieki praktiskās
nodarbībās iepazīsies ar JA-YE Latvija sadarbības partnera Hansaworld, īpaši mācību uzņēmumu vajadzībām piemērotu, finanšu
vadības sistēmu, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem veikt vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti un plānot sava uzņēmuma naudas
plūsmu. Jauniešiem, kuri vēlas nākotnē karjeru saistīt ar grāmatvedību un finanšu uzskaiti, būs iespēja vēlāk kārtot eksāmenu un iegūt
Hansaworld Enterprise sertifikātu.
Seminārs tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma”
ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Semināru atbalsta JA-YE Latvija ilggadēji
sadarbības partneri Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte un biznesa informācijas risinājumus kompānija
Hansaworld.
Pieteikšanās anketas un semināru programmas, kā arī turpmāka informācija par plānotajiem pasākumiem atrodama JA-YE Latvija
vortālā www.jal.lv.
Antra Laumane
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758;
E-pasts: antra@jal.lv
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