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Rīgā, notiks Latvijas skolēnu
sacensības automodelismā
iesācējiem „Motormuzeja kauss”.
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Ziņa. Viedoklis
Semināra „Korupcijas novēršana un apkarošana Latvijā” apskats
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) telpās 2014.gada 27. oktobrī notika kārtējais Sociālo zinību metodisko apvienību
vadītāju seminārs, kas šoreiz bija veltīts pretkorupcijas jautājumiem.
Semināra laikā metodisko apvienību vadītājiem bija iespēja tikties ar KNAB darbiniekiem un papildināt savas zināšanas par korupcijas
izpausmēm, korupcijas cēloņiem un sekām, korupcijas izplatību un korupcijas novēršanas un apkarošanas procesu Latvijā.
Semināru atklāja KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks, kurš savas uzrunas laikā uzsvēra to, cik būtiski attīstīt izpratni par korupciju
un tās nepieļaujamību jau skolas vecumā, kā arī norādīja uz nepieciešamību par šiem jautājumiem runāt dažādu mācību priekšmetu
stundās, piemēram, Sociālās zinības, Literatūra, gan arī Klases stundās.
Par korupcijas atpazīšanu un novēršanu stāstīja Diāna Kurpniece, bijusī KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja. D.Kurpniece
vērsa skolotāju uzmanību uz korupcijas būtību un korupciju kā krimināli sodāmu noziegumu. Vienlaikus viņa skaidroja dažādas
korupcijas izpausmes – kukuļdošanu un kukuļņemšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, valsts amatpersonas bezdarbību
utt. Tā arī īpašu uzmanību veltīja jautājumam par kukuļa nošķiršanu no dāvanas, kur galvenā atšķirība ir devēja motivācija un
atgriezeniskā saite – dāvana tiek pasniegta no sirds, neko negaidot pretī, bet kukulis ar nodomu ietekmēt personas rīcību,
kukuļdošanas gadījumā darbība vienmēr ir divpusēja – kukulis tiek dots, lai kaut ko panāktu.
Par interešu konfliktiem runāja Inta Nolle, KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas galvenā speciāliste sabiedrības izglītošanas
jautājumos. Viņa klātesošajiem skaidroja jēdziena „interešu konflikts” būtību un iezīmēja valsts amatpersonām noteikto aizliegumu veikt
amata pienākumus interešu konflikta situācijā, minot arī dažādus piemērus no skolas dzīves. Tāpat viņa runāja par dāvanu ietekmi uz
personas objektivitāti un neitralitāti, skaidrojot, kāpēc dāvanu pieņemšanas fakts var radīt gan reālu, gan šķietamu interešu konfliktu.
Korupcijas izmeklēšanas jautājumus skaidroja Lienīte Šikore, KNAB izmeklēšanas nodaļas vadītāja, kura pati ir pieredzējusi
izmeklētāja, iezīmēja veidu, kā koruptīvi noziegumi nonāk KNAB redzes lokā, kā informācija tiek analizēta, kā tiek veiktas operatīvās
darbības un izmeklēšanas process. Tāpat viņa stāstīja par KNAB pieredzi dažādās korupcijas izmeklēšanas lietās. Lielākā līdz šim

nodotā kukuļu summa vienā korupcijas krimināllietā - 8 miljoni eiro, ko valsts amatpersonām, izmantojot rūpīgi izveidotu shēmu caur
vairāk nekā desmit valstu ofšoriem, nodeva privātpersonas.
Seminārā tika prezentēts arī mācību materiāls skolotājiem „Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem”. Materiāls galvenokārt paredzēts
vidējās izglītības iestāžu skolēnu izglītošanai, taču tas var noderēt arī pedagogam, kurš par pretkorupcijas un ētikas jautājumiem runā
pamatskolā. Izdevuma mērķis ir radīt jauniešiem izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un kaitējumu sabiedrībai un demokrātijai,
kā arī veicināt jauniešu vidū diskusiju par labu pārvaldību, godprātību un citām sabiedrības vērtībām. Lai pretkorupcijas tēmu
saistošākā veidā varētu pasniegt skolēniem, metodiskajā materiālā iekļauta ne tikai teorija, bet arī piemēri, uzdevumi un jautājumi
diskusijai. Tajā atrodamas atbildes uz septiņiem būtiskiem jautājumiem: kas ir korupcija? kādi ir korupcijas cēloņi? kādas ir korupcijas
sekas? kā korupcija izpaužas? kā novērst korupciju, un kas ir KNAB? kā korupciju var izmērīt? kāda ir katra indivīda loma korupcijas
izskaušanā? Metodiskais materiāls skolotājiem pieejams KNAB mājaslapā.
Par politisko partiju finansēšanas sistēmu un partiju kontroli informēja Inga Jaunskunga, KNAB Politisko partiju finansēšanas kontroles
nodaļas vadītāja. Viņa MA vadītājiem īsumā pastāstīja arī politisko partiju finansēšanas ierobežojumiem un priekšvēlēšanu aģitāciju,
atbildot arī uz skolotāju jautājumiem par tikko notikušajām Saeimas vēlēšanām un ziedošanas ierobežojumiem.
Noslēgumā VISC mācību satura speciāliste Sandra Falka informēja MA vadītājus par aktualitātēm mācību priekšmetā Sociālās zinības.
Visus semināra laikā prezentētos materiālus tā dalībnieki saņēma elektroniski. Pārējiem interesentiem par materiāliem vai KNAB
speciālistu vadītu pretkorupcijas mācību stundu skolēniem aicinām interesēties pie KNAB galvenās speciālistes izglītošanas
jautājumos Aritas Zvejnieces (arita.zvejniece@knab.gov.lv; 67356189).

Pasākums
Atklās Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un Baltijas valstu izglītības iestādēm
2014.gada 6.-7.novembrī Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, organizē Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu
forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”.
Pasākuma mērķi ir veicināt jauniešu izpratni par Baltijas ceļa nozīmi Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā, kolektīvās atmiņas
veidošanā un valstiskuma stiprināšanā; aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā Baltijas valstīs, kā arī
attīstīt turpmāku sadarbību starp Baltijas valstu skolēnu pašpārvaldēm.
6.novembrī plānota Igaunijas un Lietuvas foruma dalībnieku delegāciju ierašanās un tikšanās ar Valmieras izglītības iestāžu skolēnu
pašpārvalžu pārstāvjiem, savukārt foruma centrālie notikumi paredzēti 7.novembrī, kad ar uzrunu uzstāsies Latvijas Republikas
Kultūras ministre Dace Melbārde, Baltijas ceļa organizatore, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, VISC vadītāja vietniece
Agra Bērziņa, izglītības iestāžu direktori, muzeju pārstāvji un citi viesi. (Pasākuma programma.)
Foruma laikā skolēniem būs iespējas iesaistīties diskusijā un radošajās darba grupās, kur tiks pārrunāti jautājumi par Baltijas valstu
kopīgi sasniegto un turpmākām iespējamajām aktivitātēm, kas rosinātu uz mērķtiecīgāku pilsonisko līdzdalību, dažādām
sabiedriskajām aktivitātēm, kurās jaunieši var iesaistīties kopīgi, izmantojot sociālos medijus.
Piedalīties forumā aicināti Baltijas valstu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, kā arī pedagogi – skolēnu pašpārvalžu
konsultanti.
Priekšroka dalībai forumā tika dota izglītības iestādēm, kas darbojas UNESCO Asociēto skolu projekta tīklā, un skolām, kas iepriekš
iesaistījušās ar UNESCO tēmām saistītās aktivitātēs, īstenojušas aktivitātes, kas saistītas ar kultūras mantojuma pieejamības
veicināšanu virtuālajā vidē, tostarp projektā „Baltijas ceļa stāsti”, skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un/vai skolotāji, kas var brīvi sazināties
angļu valodā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks konference "Skolēnu lasītprasmes attīstīšanas iespējas valodas stundās"
Valsts izglītības satura centrs 2014.gada 26.novembrī Biznesa augstskolas "Turība" telpās rīko konferenci "Skolēnu lasītprasmes

attīstīšanas iespējas valodas stundās".
Uz konferenci aicināti pieteikties latviešu valodas skolotāji, latviešu valodas skolotāji, kuri strādā mazākumtautību izglītības
programmā, un mazākumtautību valodas skolotāji. Konferences otrajā daļā paralēli darbosies piecas radošās darbnīcas. Katram
konferences dalībniekam būs iespēja apmeklēt trīs darbnīcas. Pieteikšanās līdz 20.novembrim.
Konferences programma
Pieteikšanās anketa

VISC aktualitātes
Par metodiskiem ieteikumiem "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.-4.klasē"
Seminārs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un pedagogiem
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde inženierzinātnē"
VISC aicina mācību procesā izmantot video "Uzvedības traucējumi. Dusmas un agresīva uzvedība"
Informācija skolēniem, zinātniski pētniecisko darbu veicējiem dabas zinātnēs
DO.RE.MAT. noslēguma konference pulcē daudzus interesentus

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkurss skolēniem - līdz 9.novembrim jāiesūta labākais apsveikumus Latvijai
Unikālā projekta „Apsveikums Latvijai” patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš izvēlēsies labāko bērnu apsveikuma tekstu Latvijai
dzimšanas dienā. To speciālā zibakcijā šī gada 14.novembrī iedzīvotāji ar Morzes koda palīdzību varēs atšifrēt, tādējādi kopīgi
uzstādot rekordu par lielāko dalībnieku skaitu, kas vienlaicīgi apsveic Latviju dzimšanas dienā. Par projekta vēstnešiem kļuvuši Elīna
un Vestards Šimkus. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" īsteno šo patriotisma veicināšanas projektu ar mērķi veicināt
skolēnu interesi par inženierzinātnēm.
Projekts notiks divos posmos. Pirmajā posmā līdz 9.novembrim ikviena skola/klase/ skolotāji ir aicināti iesūtīt savu apsveikuma
tekstu (www.apsveikumslatvijai.lv un/vai sūtot uz e-pastu: ideja@vases.lv), kā arī iegūt iemaņas šifrēšanā ar Morzes ābeci 7.novembrī (ģenērālmēģinājumā) lapā www.apsveikumslatvijai.lv parādīsies video ar kuru varēs izmēģināt
Otrajā posmā - 14.novembrī plkst.11.30 notiks zibakcija, kurā tiešraidē Morzes koda veidā atskaņos izvēlēto apsveikumu un ikviens
varēs to atšifrēt, tādā veidā arī pats iesaistoties Latvijas apsveikšanā dzimšanas dienā.
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