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Ziņa. Viedoklis
Vairākiem eksāmeniem mainīsies norises datums
Lai netiktu traucēts centralizētā matemātikas eksāmena norises process Latvijas prezidentūras laikā Austrumu partnerības samitā
2015.gada 22.maijā Rīgā, matemātikas eksāmena datums no 22.maija tiks pārcelts uz 21.maiju, līdz ar to mainīsies eksāmena norises
datums vēl dažiem eksāmeniem, tā nolemts 2.decembra valdības sēdē.
Pārceļot centralizētā matemātikas eksāmena norises laiku par vienu dienu ātrāk, ir nepieciešams mainīt vēl trīs valsts pārbaudījumu
norises laikus.
Eksāmenu latviešu valodā 9.klasei latviešu mācībvalodas izglītības programmās un latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības
programmās norises laiks tiek pārcelts no 20.maija uz 19.maiju, 12.klases centralizētais eksāmens latviešu valodā no 19.maija tiks
pārcelts uz 18.maiju.
Valsts pārbaudes darbu, tajā skaitā centralizēto eksāmenu, norises laiku 2014./2015.mācību gadā nosaka MK noteikumi Nr.248
„Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā”.

Piešķir līdzekļus starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem
25.novembrī vadības sēdē apstiprināts rīkojums, kas paredz apbalvot starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un
informātikas olimpiādes uzvarētājus un viņu pedagogus ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgu naudas balvu.
Naudas balvas 26 117 euro apmērā paredzēts izmaksāt no 2014.gada valsts budžeta līdzekļiem.
Ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgo naudas balvu starptautisko olimpiāžu uzvarētāji tiek apbalvoti no 1997.gada. Laureātus un
viņu pedagogus sveic Ministru kabinetā ministru prezidents un Izglītības un zinātnes ministrs.

Pasākums
Notikusi konference valodu skolotājiem par lasītprasmes veicināšanu
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2014.gada 26.novembrī Biznesa
augstskolā „Turība” organizēja konferenci „Skolēnu lasītprasmes
attīstīšanas iespējas valodas stundās”. Konferencē piedalījās 200
latviešu valodas, latviešu valodas mazākumtautību izglītības
programmās, mazākumtautības valodas skolotāji, izdevniecību
pārstāvji un Latvijas augstskolu mācībspēki.
Lasītprasme ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, un lasītprasmes
attīstīšana visu vecumposmu skolēniem ir viena no VISC prioritātēm
2014./2015. mācību gadā. Šīs konferences mērķis bija sniegt
metodisku atbalstu valodu skolotājiem, parādot labās prakses
piemērus skolēnu lasītprasmes pilnveides iespējām.
Konferences atklāšanā uzrunu teica Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija
Papule un VISC vadītāja vietniece – Interešu izglītības un
tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.
Plenārsēdē par Latvijas skolēnu lasītprasmi starptautiskā salīdzinājumā konferences dalībniekus informēja Latvijas Universitātes
Mācību prorektors, profesors, Dr.phys. Andris Kangro. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil.
Vita Kalnbērziņa iepazīstināja klātesošos ar lasīšanas tehnoloģiju pētījumiem Eiropā, aktualizēja teksta nozīmi lasītprasmes attīstībā
un salīdzināja digitālā un drukātā teksta iespējas.
Skolas iespējas un izaicinājumus lasītprasmes apguvei aktualizēja Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore, Dr.paed. Zenta
Anspoka, īpaši uzsverot skolēna lasītprasmes individuālo attīstību un
pirmsskolas un sākumskolas pedagogu mērķtiecīgu un pēctecīgu darbu tās
veicināšanā.
Konferences otrajā daļā katram tās dalībniekam bija iespēja piedalīties trijās
no piecām radošajām darbnīcām. Lasīšanas lomu valodas un komunikatīvo
prasmju pilnveidošanā uzsvēra Oksfordas Universitātes izdevniecības
pārstāve Latvijā Dace Miška. Rīgas Franču liceja latviešu valodas un
literatūras skolotāja Signe Ābola iepazīstināja ar lasīšanas uzdevumu veidiem
teksta izpratnes veicināšanai pamatskolā. Rīgas pilsētas Pļavnieku
ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Lāčauniece
parādīja, kā var strādāt ar tekstu par personību – pamatu daudzveidīgiem
uzdevumiem lasītprasmes pilnveidei vidusskolā. Rīgas 61.vidusskolas krievu
valodas un literatūras skolotāja Nataļja Mitrofanova demonstrēja, kā var
izmantot interaktīvās tāfeles iespējas skolēnu lasītprasmes veicināšanai.
Rīgas 54.vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Jeļena
Berdņikova dalījās pieredzē ar lasītprasmes attīstīšanas iespējām mācību
procesa pilnveidošanā skolā.
Darbnīcās skolotāji dalījās pieredzē, kā izmantojama interaktīvā tāfele valodas un literatūras stundās, kuri mācību materiāli ir veiksmīgi
un skolēniem patīk, kāpēc, kad un kā skolotāji paši veido elektroniskos mācību materiālus, izteica savas vēlmes par konkrētu
elektronisku mācību materiālu nepieciešamību, diskutēja par mobilo telefonu izmantošanas iespējām stundā, grāmatas un teksta jēgu
un formātu, grāmatas papīra formāta un elektronisko versiju sadzīvošanu mācību procesā, teksta izpratni un interpretācijām, mācību
uzdevumiem dažādu lasīšanas veidu attīstībai, sadarbības iespējām.

Plašāks pārskats, secinājumi un prezentācijas šeit http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/maseminari/20141204_par_lasitprasm_konferenci.pdf

Ineta Upeniece
Valsts izglītības satura centra
Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece;
Aiva Šenne
Valsts izglītības satura centra
vecākā referente

Semināra pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem (vadītāju vietniekiem izglītības jomā) un
sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā pārskats
2014.gada 27.novembrī Riebiņos, Riebiņu novada kultūras centrā notika trešais Valsts izglītības satura centra organizētais seminārs
pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem (vadītāju vietniekiem izglītības jomā) un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā.
Pirmais seminārs notika šā gada 16.aprīlī Kuldīgā, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, otrais – 25.septembrī Valmierā,
Valmieras sākumskolā. Pavisam semināros piedalījās 298 dalībnieki.
Plašāks pārskats un prezentācijas šeit http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/maseminari/20141204_sem_pirmssk_parskats.pdf
Agrita Miesniece
Valsts izglītības satura centra
vecākā referente

Atskats uz Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru un Baltijas valstu izglītības iestādēm 2014.gada 6.-7.novembrī Valmieras
sākumskolā organizēja Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forumu „Ejam tālāk pa
Baltijas ceļu”.
Pasākuma mērķi bija 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 un attīstīt turpmāku sadarbību starp Baltijas valstu
skolēnu pašpārvaldēm.
6.novembrī Igaunijas un Lietuvas foruma dalībnieki varēja izbaudīt Valmieras
Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes sagatavoto kultūras un atpūtas programmu, nelielā ekskursijā iepazīstoties ar Valmieras
pilsētu, Valmieras muzeju, Vidzemes Olimpisko centru, Valmieras Mūzikas skolu, Valmiera Valsts ģimnāziju un tās lepnumu – galeriju
„Ledus pagrabs”. Pēc kopīgām vakariņām ģimnāzijas zālē mājinieki bija noorganizējuši kopīgu iepazīšanās vakaru, izmantojot dažādas
neformālās izglītības metodes un aktivitātes.
7.novembrī kaimiņvalstu viesiem un valmieriešiem pievienojās foruma dalībnieki no Latvijas izglītības iestādēm. Foruma norise notika
Valmieras sākumskolā – šobrīd jaunākajā skolā Latvijā.
Forumu atklāja UNESCO LNK prezidente, Kultūras ministre Dace Melbārde, kura pati ir mācījusies Valmierā un kuras uzrunā bija
jūtama viņas personīgā pieredze un emocijas, domājot par piederību savai dzimtajai vietai un valstij, lepnums par to un pienākums
stiprināt tautai nozīmīgas vērtības un iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu.
Jauniešus sveica un uzrunāja arī Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Valmieras pilsētas domes
priekšsēdētajā vietnieks Jānis Baiks.
Foruma dalībnieki uzklausīja ekspertu paneli „Baltijas ceļa vērtības”, kurā savās zināšanās un pārdomās dalījās Toms Ķikuts no
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Martin Andreller no Igaunijas Okupācijas muzeja un Latvijas vēstures skolotāju biedrības pārstāve
Danute Dūra.
Foruma laikā skolēniem bija iespējas stiprināt vēsturisko atmiņu, domājot par Baltijas ceļa un trešās atmodas notikumiem, apliecināt
savu patriotismu un piederības apziņu valstij, iesaistīties diskusijās un radošajās darba grupās, kur tiks pārrunāti jautājumi par Baltijas
valstu kopīgajiem vēsturiskajiem notikumiem, paust savu attieksmi un izpratni par tiem, šobrīd sasniegto un turpmākām iespējamajām
aktivitātēm, kas rosinātu uz mērķtiecīgāku pilsonisko līdzdalību, dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, kurās jaunieši var iesaistīties

kopīgi, izmantojot sociālos medijus.
Pasākumu profesionāli un aizrautīgi vadīja Eiropas Kustība Latvijā prezidents un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
loceklis Andris Gobiņš, tēmu atklāsmei un mērķu veiksmīgākai īstenošanai izmantojot daudzveidīgas darba formas un metodes.
Foruma programma pievienota pielikumā.
Tā kā foruma darbs notika angļu valodā, tas bija izaicinājums skolēniem un pedagogiem sevi apliecināt un pārbaudīt savas prasmes
diskutēt, izteikt viedokli par dzirdētiem un apzinātiem vēsturiskajiem aspektiem, pašreizējo darbību skolēnu pašpārvaldē savā izglītības
iestādē vai plašākā mērogā, nākotnes iecerēm un perspektīvām. Pasākuma organizētājus iepriecināja jauniešu parādītais sniegums,
veiksmīgi tiekot galā ar pietiekami sarežģītajiem uzdevumiem.
Foruma gaitā jaunieši varēja iepazīties ar pašu iepriekš veidotajiem video pieteikumiem par Baltijas ceļa tēmu un dalīties pieredzē un
iespaidos.
Forums noslēdzās ar Baltijas ceļa organizatores, Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes videouzrunu, kuras galvenā atziņa
bija par Baltijas valstu vienotību un jaunās paaudzes atbildību Baltijas ceļa idejas nosargāšanā un tālāknešanā.
Forumā piedalījās 120 dalībnieki: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, viņu pedagogiskolēnu pašpārvalžu konsultanti un uzaicināties viesi – dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji.
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.
Valsts izglītības satura centrs pateicas UNESCO LNK radošajai darba grupai, Valmieras Valsts ģimnāzijai un tās direktoram Jānim
Zemļickim, Valmieras sākumskolai un tās direktoram Artūram Skrastiņam, izglītības iestādēm un ikvienam foruma organizētājam un
atbalstītājam, kuri nodrošināja foruma sagatavošanu un norisi.
Evija Pelša
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Baltijas jūras projektam jau 25 gadi!
Š.g. 21.novembrī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar UNESCO LNK organizēja konferenci, kura bija veltīta starptautiskā
Baltijas jūras projekta 25 gadu darbībai. Konferencē piedalījās skolēni un skolotāji no Rūjienas vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas,
Staiceles vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Rīgas 69. vidusskolas, Aizputes vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Sikšņu
pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Valmieras Valsts ģimnāzijas.
Konferenci atklāja UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika, atzīmējot Baltijas jūras projekta darbības nozīmīgumu, ne tikai
vides problēmu apzināšanā un risināšanā, bet arī starptautiskajā sadarbībā. Savas uzrunas noslēgumā B. Moļņika aicināja
konferences dalībniekus ar īsu klusuma brīdi pieminēt Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos.
Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas par Baltijas jūras ūdens kvalitāti (lektors Ingus Purgalis no Pasaules Dabas
Fonda), Latvijas upju ūdens kvalitāti (lektors Andris Urtāns no Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes) un Latvijas ezeru ūdens kvalitāti
(lektore Loreta Urtāne no biedrības „Ūdensaina”), kā arī par padarīto ilgtspējīgas attīstības jomā un nākotnes plāniem, kas saistīti ar
izglītību ilgtspējīgai attīstībai (lektore Ilze Dalbiņa no UNESCO LNK).
Konferences noslēgumā skolas saņēma UNESCO LNK pateicības rakstus par aktīvu dalību projektā. Īpašu pateicību no Valsts
izglītības satura centra saņēma Salacgrīvas vidusskolas skolotājas Laimdota Pelše un Inta Cirša, jo Salacgrīvas vidusskola projektā
aktīvi darbojas jau kopš 1989. gada.

XVIII stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa 2014” rezultāti
29. novembrī Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās 108 jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, kas savu stāstnieka talantu,
izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu bija apliecinājuši 15 stāstnieku konkursa Teci, teci valodiņa 2014 pusfinālos.
Finālistus vērtēja – Latviešu folkloras krātuves pētnieki Baiba Krogzeme-Mosgorda un Guntis Pakalns, Vidvuds un Iveta Medeņi no
Latvijas Radio, V/A Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Stāstu bibliotēku tīkla
dalībnieces Inguna Radziņa, Aelita Ramane, lieliskas stāstnieces, Anete Karlsone un Inita Šalkovska, kā arī iepriekšējo stāstnieku
konkursu uzvarētāji – stāstnieku ķēniņi Dāvis Suharevskis un Jēkabs Apfelbergs.
Visaugstāko stāstnieku konkursā iegūstamo titulu Stāstnieku ķēniņš/ķēniņiene var iegūt tie stāstnieki, kas 3 reizes piedaloties konkursa
finālā savā vecuma grupā ieguvuši vērtējumu Dižais stāstnieks. Tātad šis tituls apvieno divas būtiskas kvalitātes izcilību un ilgstamību

jeb meistarības noturību.
Šogad Stāstnieku ķēniņa titulu jaunākajā grupā (1.-6.klase) ieguva Vārkavas vidusskolas 6.klases skolnieks Kristians Plots, pedagogs
Helēna Ērgle,
Vecākajā grupā (7.-12.klase) Stāstnieku ķēniņienes titulus izcīnīja: Grobiņas pamatskolas 9.klases skolniece Lelde Cinovska,
pedagogs Dana Freiberga un Ventspils 1. ģimnāzijas 12. klases skolniece Līva Kukle, pedagogs Gunita Smiltiņa-Apine.
Labus rezultātus savā vecuma grupā uzrādīja daudzi stāstnieki, bet Vecākajā grupā īpaši izcēlās Jānis Zeļģis no Lēdmanes
pamatskolas 9.klases, kurš, būdams konkursa debitants, izcīnīja 50 punktus no 50 iespējamiem, pedagogs Ilona Ozola, Jaunākajā
grupā līdzīgu rezultātu sasniedza Edvīns Vedze no Liepājas internātpamatskolas 6.klases, kura skolotāja ir Jana Jagmina.
Konkursu rīkoja Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās kultūras biedrību
„Aprika”, folkloras skolotāju novadu koordinatoru padomi, bet konkursu atbalstīja un dalībniekiem balvas dāvināja SIA A.M. L. izstāžu
komplekss „Rāmava”, VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija.
Stāstnieku konkursa rezultāti - http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/doku…
Konkursa rīkotāju vārdā,
Māra Mellēna,
tālr. 26522141;
e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
VISC rīkotie un atbalstītie pasākumi tehniskajā jaunradē 2014.gadā
Tehniskā jaunrade ir viena no interešu izglītības jomām, kuras nozīmīgums šobrīd
īpaši aktualizējies, domājot par skolēnu sociālo prasmju pilnveidi un karjeras
vadības prasmju veidošanu, kā arī iespējām bērniem un jauniešiem praktiski
darboties, iegūt jaunu pieredzi, veidot saikni starp formālajā un neformālajā
izglītībā apgūtajām zināšanām, iemaņām un prasmēm. Izglītības attīstības
pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītajos uzdevumos vairākkārt akcentēta
tieši tehniskās jaunrades loma jauniešu pievēršanai inženierzinātnēm, pirmo
profesionālo darba iemaņu apgūšanai un izmēģināšanai. Bieži vien jaunieši
motivētāk izvēlas apgūt kādu no inženierzinātnēm, ja viņi jau no mazotnes ir
iesaistījušies kādā tehniskās jaunrades pulciņā un ir pārliecinājušies par savām
interesēm un spējām.
Interešu izglītības iestādēs, kuras visplašāk piedāvā tehniskās jaunrades
programmu klāstu, audzēkņiem ir pieejamas vairāk nekā ar 20 dažādām nozarēm saistītas programmas, kuras balstās uz
inženierzinātņu pamatu apguvi. Un nav tik būtiski, vai pulciņa audzēknis apgūst lidmodelisma, kuģu modelisma vai kartingu
konstruēšanas programmu, jo programmu saturiskie pamati principā ir vienādi - audzēkņiem jāiepazīstas ar tehniskā uzdevuma
izstrādes, konstruēšanas un tehnoloģiju pamatiem, citādi nebūs iespējams sasniegt rezultātu: modelis nepeldēs, nebrauks vai nelidos,
robots nedarbosies.
2014.gadā Valsts izglītības satura centrs organizēja vairākus pasākumus tehniskās jaunrades nozarēs:
Gaisa pūķu laišanas sacensības
Uz „Pūķu svētkiem” Valmieras lidlaukā 31.maijā bija ieradušies dalībnieki no Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Saldus, Mazsalacas,
Jūrmalas, Siguldas, Daugavpils un Cēsīm.
Tā kā gaisa pūķu izgatavošana ir viena no jaunāko klašu tehniskās modelēšanas pulciņu programmu sastāvdaļām, tad šis fakts arī
nosaka dalībnieku sastāvu un iedalījumu vecuma grupās. Sacensību dalībnieku vidū ir arī pirmsskolas vecuma bērni, kas savus
darinājumus gaisā pacēla ar vecāku palīdzību, bet pirmo līdz ceturto klašu audzēkņi ar sacensību uzdevumu tika galā arī bez vecāku
vai skolotāju palīdzības.
Noslēdzoties pūķu sacensībām, to dalībniekiem bija iespēja vērot lidmodelisma sacensību norisi. Ir tikai likumsakarīgi, ka lielākā daļa
jaunāko klašu tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņi savas gaitas turpina citos tehniskās jaunrades pulciņos, jo ir apguvuši daudzu
tehnisko domāšanu prasošu darbu pamatus.
Latvijas skolēnu lidmodelisma sacensības

Vienlaicīgi ar pūķu svētkiem Valmieras lidlaukā norisinājās arī lidmodelistu sacensības. Uz tām bija ieradušies jau daudzus gadus
veksmīgi strādājošu interešu izglītības iestāžu pulciņu audzēkņi no Valmieras, Mazsalacas, Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Daugavpils un
Cēsīm, bet it sevišķi priecēja jaunu sacensības dalībnieku piedalīšanās no Siguldas un Gulbenes, kur ir uzsākta lidmodelisma interešu
izglītības programmu apguve.
Uz sacensībām, lai iepazītos ar lidmodelismu, tika uzaicināti skolotāji, kuri nākotnē varētu strādāt ar bērniem šajā nozarē.
Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības
Jau par tradīciju kļuvusi raķešu – kosmiskā modelisma sacensību norise Vaiņodes lidlaukā, kurā šogad no 17.līdz 19.jūnijam pulcējās
dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Talsiem, Daugavpils un Salaspils, lai sacentos raķešu lidojumos, kā arī pašu raķešu izgatavošanā.
Vaiņodes lidlauks piedāvā iespēju raķešu modelisma pulciņu audzēkņiem to uz pāris dienām pārvērst par mazu kosmodromu. Pēc
Latvijas skolēnu sacensību noslēguma labākajiem pulciņu audzēkņiem bija iespēja turpat, Vaiņodes lidlaukā, piedalīties starptautiskās
raķešu modelisma sacensībās, kuras norisinājās tūlīt pēc Latvijas skolēnu sacensību noslēguma.
Piedalīšanās šādās sacensībās veicina pieredzes apmaiņas iespējas. Kā galvenais ieguvums ir jāuzskata nozares prestiža celšana
pašu jauniešu redzējumā, kā arī tālākas perspektīvas redzējums savai radošajai un profesionālajai attīstībai.
Latvijas skolēnu LEGO ROBOTIKAS konkurss
28.februārī sadarbībā ar Siguldas novada Jaunrades centru tika rīkotas pirmās Latvijas skolēnu LEGO robotikas sacensības.
Jaunrades centrā notika LEGO robotikas konkurss un Latvijas skolēnu elektronikas darbu izstāde.
Pasākumā piedalījās dalībnnieki no Rīgas, Ventspils, Talsiem, Daugavpils, Valmieras un Lietuvas pilsētas Šauļiem.
Robotikas sacensības notika divās disciplīnās: Mindstorms NXT 2,0 LEGO līnijsekotāju un „Sumo” cīņās.
Papildus pasākuma ietvaros notika praktiskās nodarbības, kurās Rīgas Tehniskās universitātes robotikas kluba dalībnieku vadībā
jaunieši izgatavoja vienkāršus robotus līnijsekotājus.
Tika panākta vienošanās ar robotikas pulciņu skolotājiem par pasākuma rīkošanu arī nākamajā gadā.
2014.gads elektronikas nozares pulciņiem izvērtās ļoti veiksmīgs, jo, pateicoties Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociācijas atbalstam, jaunas tehniskās un metodiskās iespējas ir ieguvuši gan tie elektronikas interešu izglītības pulciņi, kuri jau kādu
laiku ir darbojošies, gan arī tiek veidoti jauni elektronikas pulciņi.
Lai apgūtu interešu izglītības programmu izstrādes pamatus un iepazītos ar pirmā apmācības gada programmas īstenošanu,
2014.gada martā un aprīlī tika rīkoti kursi fizikas un matemātikas skolotājiem, kuri ir ieinteresēti izveidot elektronikas interešu izglītības
pulciņus savās izglītības iestādēs. Skolotāju skaits, kuri vēlējās apgūt šo kursu programmu, bija tik liels, ka ir plānota šādu kursu
organizēšana arī 2015.gadā.
Latvijas skolēnu sacensības trases automodelismā.
Latvijas automodelisma pulciņu audzēkņiem 2014.gads bija sevišķi īpaši nozīmīgs un notikumiem bagāts.
Kā jau iepriekšējos gados ierasts, sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju Rīgas Motormuzejā notika sacensības „iesācēju”
klasē, kurās piedalījās dalībnieki no Rīgas, Ventspils, Valmieras, Jelgavas, Mazsalacas, Rūjienas, Bērzaines, Bauskas, Saldus,
Limbažiem.
Bauskas, Saldus un Limbažu jaunie modelisti uz Latvijas sacensībām ieradās pirmo reizi. Jāuzslavē šo pašvaldību spēja piesaistīt
Eiropas fondu naudu tehniskās jaunrades pulciņu atbalstam.
Par priecīgu notikumu izvērtās arī 10.maijā Jelgavā notikušās Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības
automodelismā, kuras notika uz jaunizveidotās automodeļu trases izremontētās un skaisti iekārtotajās Jelgavas BJC „Junda” telpās.
Par gada svarīgāko notikumu automodelismā jāmin 2014.gada oktobrī Limbažos notikušais pasaules čempionāts automodelismā.
Limbažu kultūras namā divu nedēļu garumā viesojās labākie automodelisti no visas pasaules. Čempionātā piedalījās 126 dalībnieki no
16 pasaules valstīm. Vistālāko ceļu, lai nokļūtu Limbažos, mēroja dalībnieki no Jaunzēlandes un Brazīlijas. Iepriecinoši, ka katrs
piektais sacecensību dalībnieks bija no Latvijas. Kvalifikācijas normas pasaules čempionātam spēja izpildīt 27 Latvijas interešu
izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi no Valmieras JC „Vinda”, Jelgavas BJC „Junda”, Rīgas BJC „Daugmale” un Rīgas
Motormuzeja.
Secinājumi par tehniskās jaunrades pieejamību Latvijā:
Vislielākās iespējas bērniem un jauniešiem apgūt tehniskās jaunrades programmas ir tajos Latvijas novados un pilsētās, kuros jau
gadiem veiksmīgi noris mācību darbs šajā nozarē. Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka valsts nozīmes pasākumos visveiksmīgāk startē
jaunieši no lielajām pilsētām, kā Rīga, Valmiera, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Daugavpils, kā arī Siguldas un Talsu novadi.
Taču vietējās pašvaldības un interešu izglītības iestādes savu iespēju robežās arvien vairāk pievērš uzmanību un sekmē tehniskās

jaunrades programmu īstenošanu, veicinot jauniešu piesaistīšanu inženierzinātņu pamatu apgūšanai, tādējādi ir vērojamas pozitīvas
pārmaiņas. Dažādas tehniskās jaunrades pulciņu programmas tiek īstenotas vietās, kur līdz šim tādas iespējas jauniešiem netika
nodrošinātas. Pateicoties pašvaldību, dažādu fondu, kā arī privātā kapitāla atbalstam, tiek rekonstruētas telpas, iekārtotas darbnīcas,
veikta pulciņu tehniskā nodrošinājuma pilnveide.
Gribas cerēt un ticēt, ka Madonā, Kuldīgā, Bauskā, Limbažos, Saldū, Gulbenē, Lēdurgā, Liepupē, Neretā, Aizkrauklē, Carnikavā, Valkā
un citur visdrīzākajā laikā tiks īstenotas aktivitātes tehniskajā jaunradē, lai motivētu bērnus un jauniešus iesaistīties dažādu virzienu un
jomu programmās.

Jānis Rage-Raģis
VISC vecākais referents
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VISC aktualitātes
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 31.valsts olimpiādes I kārtas rezultāti un uzaicināto dalībnieku saraksts uz II
kārtu
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudījumu grafiks 2014./2015. m.g.

Sadarbības partneru aktualitātes
Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus pulcē 125 motivētus un
radošus jauniešu uzņēmumus
Jau šosestdien, 6. decembrī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un biznesa izglītības biedrība Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) aicina uz ikgadējo Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgu
modes un izklaides centrā Rīga Plaza, ar šo unikālo pasākumu atklājot Ziemassvētku dāvanu sezonu.
Vislatvijas SMU Ziemassvētku gadatirgū šogad piedalīsies rekordliels uzņēmumu skaits - 125 jauniešu veidoti uzņēmumi (81
vidusskolas un 44 pamatskolas) SMU no Latvijas skolām, kuri dienas garumā piedāvās savus oriģinālos izstrādājumus, Ziemassvētku
dāvanas. Gadatirgū piedalīsies arī 10 studentu mācību uzņēmumi, kas izveidoti šogad ieviestās JA-YE Latvija Start-Up programmas
ietvaros.
Jaunie SMU pārstāvēs modes, dizaina, kosmētikas, kokapstrādes, rotaslietu, suvenīru un Ziemassvētku rotājumu ražošanas nozares
un pakalpojumus - pasākumu organizēšanu, fotografēšanu un pat tādu eksotisku izklaidi kā smilšu kino. Savukārt studentu Start-Up
programmas uzņēmumi izstrādājuši dažādus sociālā biznesa, kā arī pārtikas ražošanas, IT, dāvanu un tūrisma pakalpojumu
piedāvājumus. Detalizētāks gadatirgus dalībnieku saraksts ŠEIT
JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns saka: „Ikgadējie Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgi
Latvijas galvaspilsētā ir kļuvuši par skaistu tradīciju, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem satikt savus klientus un reālā biznesa vidē
izzināt savu produktu priekšrocības un arī trūkumus. Šis pasākums ir win-win situācija, kurā ieguvēji ir visi – gan skolēni un viņu
skolotāji, gan jauno uzņēmumu klienti – radošu, ar sirsnību un mīlestību gatavotu Ziemassvētku dāvanu pircēji.”
SMU programmas partneris, Swedbank valdes loceklis Reinis Rubenis atzīst: „Mācīties var dažādos veidos – lasot grāmatas,
iespaidojoties no citu cilvēku pieredzes un var arī – darot. Skolēnu mācību uzņēmumu iniciatīva palīdz apgūt jaunas zināšanas un
iemaņas tieši šādā veidā: darot un iesaistoties. Jo tieši tā iegūstam pieredzi, sastopamies ar pirmajām kļūdām, kā arī pirmajiem
atklājumiem. Taču mācīšanās ir process, kas nekad nebeidzas. Gadatirgus ir lieliska iespēja skolēniem gan parādīt sava darba
rezultātus, gan arī turpināt mācīties, iedvesmojoties citam no cita.”
Gadatirgus ietvaros notiks jauno uzņēmumu izvērtēšana un apbalvošana 6 nominācijās – Sociāli atbildīgs uzņēmums, Inovatīva
biznesa ideja, Labākais stends, Labākā pārdošanas komanda, Videi draudzīgs produkts, Labākā dāvana. SMU un Start-Up izvērtēšanu
veiks pieredzējusi profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā būs pārstāvēta LR Ekonomikas ministrija, LIAA, Swedbank,

LDDK, LTRK, Latvijas Valsts Meži, Microsoft, LatRosTrans, Latvijas Universitāte, biznesa augstskolas Turība, Banku augstskola, Riga
Business School, Pasākumu bode, INBOX, LETA.
Patlaban JA-YE Latvija ir reģistrējusi 731 SMU, bet plānots, ka mācību gada laikā SMU skaits pieaugs līdz 780.
Paralēli šim pasākumam modes un izklaides centrā Rīga Plaza norisināsies arī A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursu 3. modulis “Par
darba devēja un darba ņēmēja domāšanas maiņu izglītības sistēmā.”
Gadatirgu atbalsta LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Savienība, JA-YE Latvija partneri Swedbank un modes un izklaides centrs Rīga Plaza.
Par JA-YE Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu programmu
Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU) ir īpaši 4.-12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja,
praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem
klientiem. Vidēji 22% programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju
attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai Junior Achievement – Young Enterprise
Latvija, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī “Skolēnu mācību uzņēmumu”
programmu.
2013./2014. mācību gadā SMU skaits pieauga līdz 711, kas ir par 33% vairāk nekā 2012./2013. mācību gadā. Savukārt šajā mācību
gadā JA-YE Latvija plāno SMU skaitu palielināt par 10%, reģistrējot 780 uzņēmumus.
Par Junior Achievement-Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)
JA-YE Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JA-YE Latvija ir viens no 37
Junior Achievement - Young Enterprise Europe un viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada.
Eiropas Komisija atzinusi JA-YE Latvija par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem
uzņēmējdarbības izglītību.
JA-YE Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu
pieejamību aptuveni 40 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos:
Finanšu pratības ABC - sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.-9. Klasei,
Karjeras izglītības programma Ēnu diena 1.-12. klasei,
Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.-12. klasei,
Līderu programma 10.-12. klasei,
Start-Up programma augstskolu studentiem,
Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.

Papildus informācija:
Antra Laumane,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758; E-pasts: antra@jal.lv
Seko un uzzini vairāk: www.draugiem.lv/jal https://www.facebook.com/juniorachievementlatvija
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