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Ziņas. Jaunumi
Tuvojas Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference
Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas
Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2016. gada 23. līdz 24. aprīlim. Konferences atklāšana notiks Latvijas
Universitātes Lielajā aulā 23. aprīlī plkst.10:00, tikmēr jau 22. aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un veselības
sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus, un tā tiek īstenota kā vispārējās vidējās
izglītības iestāžu skolēnu interešu izglītība. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu skolēni, un ik gadu valsts skolēnu zinātniskajai
konferencei tiek ieteikti ap 400 darbu. Kopš 1999. gada Latvijas skolēni piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kurš
katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Latvijas skolēnu pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu ne tikai šajā prestižajā
konkursā, bet arī starptautiskajās Milset (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) zinātnes izstādēs.

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2016” izvērtējums
Noslēdzies šī gada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016”. Konkursa mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un
popularizēt Dziesmu un deju svētku tradīciju, padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmu un oriģināldziesmām, sekmējot
jauna un mākslinieciski augstvērtīga vokālo ansambļu repertuāra apguvi, un kopt un attīstīt audzēkņu individuālās muzicēšanas
prasmes un mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku
radošās spējas, emocionālo un intelektuālo attīstību.
No janvāra līdz marta mēnesim notika konkursa “Balsis 2016” 1. kārta novados un pilsētās, kuros pēc iesūtītajiem 81 novada
vērtēšanas protokoliem piedalījās 493 ansambļi ar vairāk kā 5100 dziedātājiem.
Laikā no 2016. gada 3. marta līdz 11. martam notika konkursa 2. kārta vēsturiskajos novados, un konkursa norise kļuva par
brīnišķīgiem pavasara ieskandēšanas svētkiem.
Šādi konkursi ir svarīgi, lai attīstītu mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, īpaši akustiskās muzicēšanas prasmi, kā arī
pilnveidotu dalībnieku skatuvisko pieredzi.

2. kārtā piedalījās un tika izvērtēti 147 vokālie ansambļi ar 1553 dalībniekiem četros Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā. Šie
kolektīvi 1. kārtā bija ieguvuši Augstākās vai I pakāpes rezultātus. Bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākajā (1. - 4. klase) – 50
vokālie ansambļi; vidējā (5. - 9. klase) – 60 vokālie ansambļi un vecākajā (10. - 12. klase) – 37 vokālie ansambļi.
Dalībnieki – vokālo ansambļu kolektīvi- kopumā ieguva šādus žūrijas komisijas vērtējumus: 20 - Augstākās pakāpes, 61 - I pakāpe, 60
- II pakāpes un 6 - III pakāpes.
Vērtēšanas komisija, analizējot vokālā mūzikas konkursa “Balsis” pēdējo gadu sniegumu, ir secinājusi, ka mazo mūzikas kolektīvu
(vokālo ansambļu) tehniskais un mākslinieciskais līmenis ir stabilizējies, ar tendenci kvalitatīvai izaugsmei, samazinājies zemas
kvalitātes kolektīvu īpatsvars. Ansambļu skaits turpina augt gan kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi. Ir pilnveidojusies ansambļu vokālā
kultūra. Īpaša uzslava Rīgas mazajiem mūzikas kolektīviem, kuriem ir stabils sniegums ilgtermiņā.
Konkursā visnozīmīgākie kritēriji, kas parāda ansambļa kvalitāti, ir tā mākslinieciskais un tehniskais sniegums. Skolotāji tam pievērš
arvien lielāku uzmanību, un kolektīvu sniegums visos novados ir kļuvis interesantāks, profesionālāks.
Prieks, ka līdzās pieredzējušiem un nemainīgi kvalitatīvi strādājošiem pedagogiem parādījušies jauni perspektīvi un talantīgi mūzikas
pedagogi – vokālo ansambļu vadītāji un vairāki kolektīvi jau pirmajā reizē sasniedza pirmās pakāpes vērtējumu.
Pozitīvi vērtējama obligātā skaņdarba, šogad – unisona, iekļaušana konkursa programmā, kas ir sarežģīts uzdevums, jo prasa labu
vokālo sagatavotību, kā arī nostiprina unisona veidošanas iemaņas.
Vokālo ansambļu repertuāra pilnveidošanā vērojamas pozitīvas tendences. Vienmēr iepriecina skolotāju radoša pieeja repertuāra
izvēlei – no kolektīvu vadītāju jaunrades līdz oriģinālmūzikai. Notiek repertuāra bagātināšanās ar interesantām aranžijām,
tautasdziesmu apdarēm, noskaņu oriģināldarbiem. Arvien mazāk tiek izpildītas kora dziesmas, kas iepriekšējos gados bija izplatīta
parādība.
Pozitīvi tika vērtēts arī jaunievedums konkursa nolikumā – toņa uzdošana ar balsi, izmantojot kamertoni. Tas ir īss un atbildīgs
moments, jo ietver precīzu nošu augstumu, intonāciju, nereti arī tempu. Ierosinājums - skolotājiem dažkārt mēģinājumos strādāt bez
klavierēm, tikai ar kamertoni, tas attīsta savstarpēju dabīgu skaņošanos un intonāciju, tādējādi izvairoties no negadījumiem ar
neprecīziem skaņdarbu iesākumiem.
Ir augusi arī vokālo ansambļu skatuves kultūra. Kopējā priekšnesuma izveidē vērojama gaumīga skatuves kustības pielietošana.
Priekšnesumi tiek papildināti ar horeogrāfijas elementiem, oriģināliem tērpiem, noformējumu, aksesuāriem un rekvizītiem, kas padara
priekšnesumu ne tikai klausāmu, bet arī acīm baudāmu. Interesantas atklāsmes vērojamas ansambļu mākslinieciskā izpildījuma
papildināšanā ar vizuāliem efektiem, sevišķi kustībām. Ir jāuzmanās, lai uz skatuves nesāktos teatrālas darbības, kurās gandrīz katrs
darbības vārds tiek atspoguļots burtiski, tātad lielāku vērību vajadzētu pievērst skaņdarba satura atklāsmei.
Atzīstami, ka priekšnesumos arvien vairāk tiek izmantoti dažādi netemperēti instrumenti, ansambļa pavadījums tiek papildināts ar
dažādām perkusijām, bet ir svarīgi atcerēties, ka a cappella dziedāšanai kustības un instrumenti izmantojami tikai kā “garšvielas” –
gaumes robežās.
Gandarījums ir redzēt, kā jaunieši aug un nepamet dziedāšanu, bet rod jaunus risinājumus un pieeju muzicēšanai. Ja kādreiz par
jaunradi dziesmas izpildījumā (piemēram, instrumentu pielietojums vai horeogrāfija) tika likts papildpunkts, tad šogad tā vairs nebija,
bet ansambļu priekšnesumi tāpēc nebija kļuvuši sliktāki. Tas vien liecina, ka muzicēšanā ielikts ne vien prāts, bet arī sirdis.

Aizvadīts "Anekdošu virpulis 2016" fināls
1. aprīlī, Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notika stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis 2016” fināls, kurā tiesības piedalīties bija
izcīnījuši bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Anekdošu
virpulis” veiksmīgākie dalībnieki novadu pusfinālos.
Šogad konkursā piedalījās 38 dalībnieki no Bauskas, Gramzdas, Grobiņas, Kokneses, Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem,
Rāmuļiem, Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekuļiem un Vārkavas. Konkursā tika izstāstītas 414 anekdotes.
Konkursa rezultātā noteikti labākie anekdošu stāstītāji šādās nominācijās:
Mazais smīdinātājs – 12 dalībnieki,
Lielais smīdinātājs – 5 dalībnieki,
Dižais smīdinātājs – 3 dalībnieki,
Ekselentais smīdinātājs – 18 dalībnieki (no tiem 4 galvenās balvas laureāti).
Galvenās balvas laureāti:
Haralds Jeromans – 12 gadi, Vecsaules pamatskolas struktūrvienība „Jaunsaules pamatskola” 6.klases skolnieks, pedagogs Sarma
Kukute;
Daniela Strazde – 10 gadi, 4.klases skolniece, Gramzdas pamatskolas folkloras kopas „Jumītis” dalībniece, pedagogs Skaidra Klasiņa;
Kristiāna Tukiša – 12 gadi, 6.klases skolniece, Lielvārdes pamatskolas folkloras kopas „Avotiņš” dalībniece, pedagogs Iveta Bite;
Jana Eglīte – 15 gadi, Rāmuļu pamatskolas 8.klases skolniece, pedagogs Vineta Rence Brūvere.

Norisināsies fizikas valsts olimpiāde
Valsts izglītības satura centrs 2016. gada 7. - 8. aprīlī rīko valsts olimpiādi fizikā. Olimpiādes atklāšana notiks 7.aprīlī plkst. 9:40
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, Rīgā. Olimpiādi atklās VISC vadītājs Guntars Catlaks. Fizikas
valsts olimpiādi VISC rīko sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti.
Fizikas valsts olimpiāde notiks jau 66.reizi, un ir viena no senākajām valsts mācību priekšmetu olimpiādēm Latvijā. Šogad fizikas
novadu posmu olimpiādē tiešsaistē piedalījās 2 519 skolēni, no tiem fizikas valsts olimpiādē piedalīsies 113 skolēni.

Fizikas valsts olimpiāde notiks divas dienas. Pirmajā dienā skolēni pildīs eksperimentālos darbus un risinās teorijas uzdevumus,
savukārt otrajā dienā notiks ekskursijas uz zinātniskajiem centriem: Latvijas Universitātes Candera kosmosa izpētes muzeju, Latvijas
Universitātes Astronomisko torni, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu un ekskursija uz anti-reflektīvā stikla ražotni
“Groglass”. Olimpiādes noslēgums un apbalvošana paredzēta 8. aprīlī plkst. 13:00 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas
fakultātē Zeļļu ielā 25, Rīgā.
Šogad fizikas valsts olimpiādi atbalsta uzņēmums “Groglass”. Tā ietvaros skolēniem un viņu pedagogiem tiks piedāvāta lekcija
“Neredzamais stikls”, tiks organizēta ekskursija uz “Groglass” ražotni, kā arī uzņēmums apbalvos laureātus un finansiāli atbalstīs
skolēnu dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē.

VISC aktualitātes
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana
EMVC elektronisko jaunumu avīze
Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki - rudens" (koka, metāla tehnoloģijas) uzaicināto dalībnieku saraksts
Fizikas valsts olimpiādes darba kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes darba kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts
Krievu valodas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Zināmi festivāla konkursa "No baroka līdz rokam" finālisti
* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Ministru prezidents Māris Kučinskis sveic starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētājus un viņu
pasniedzējus
Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 1. aprīlī, pasniedza Ministru kabineta Diplomus
par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs piedalās labākie dažādu pasaules valstu vidusskolu skolēni.
Kopumā Ministru kabineta apbalvojumi pasniegti 42 mācību olimpiāžu laureātiem, kuri 2015.
gadā guvuši sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs,
kā arī viņu pasniedzējiem par sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem. Olimpiāžu
uzvarētāji un viņu pedagogi saņēma naudas balvas kopumā 26 749 eiro apmērā.
Ministru prezidents, uzrunājot olimpiāžu laureātus, norādīja, ka gūtie panākumi ir pirmās viņu
izcīnītās uzvaras, un lielāki sasniegumi vēl ir tikai priekšā.
“Es saku paldies, ka jūs godam esat popularizējuši Latvijas vārdu pasaulē. Tāpat ceru, ka arī
turpmāk jūsu darbība un panākumi būs saistīti ar Latviju,” sacīja M. Kučinskis.
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs
Guntars Catlaks.
Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 18. reizi - kopš 1998.gada, savukārt pirmo reizi Latvija starptautiskajā
olimpiādē piedalījās 1991. gadā ķīmijā, iegūstot divas bronzas medaļas.
Andrejs Vaivars
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr. 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv
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