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ŠODIEN BIĻETENĀ
Gaidām svētkus!

VISC aktualitātes

Aktuālais komentārs

"Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo!
Nav vairs tālu Jāņa diena: līgo, līgo!
Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!
Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!"
(Latviešu tautasdziesma).

>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Inese un Ivars Mailīši: Dziesmu svētki – tīrākais avots, ko radījuši labi cilvēki!
Saruna ar Inesi un Ivaru Mailīšiem: Ivars – X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku galvenais
mākslinieks, Inese – koru koncerta "Mana zeme – zemīte jaukā!" Mežaparka Lielajā estrādē un "Svētki
Vērmanes dārzā" māksliniece.
"Mēs paši esam "tādi kā dziesmu svētki", jo kopš iepazināmies Mākslas akadēmijā, kur Ivars bija viens no
kora "Senais kalns" dibinātājiem, piedalāmies dziesmu svētkos, dzīvojam, strādājam un dziedam kopā.
Radošajā darbā ir iesaistījusies arī jaunā paaudze – dēli Austris un Matīss – jaunie arhitekti. Kopā esam
izveidojuši arhitektūras un dizaina konceptgrupu "Mailītis A.I.I.M.". Kopā varam veidot ne tikai lielformāta
scenogrāfijas un kino inscenējumus, bet arī arhitektūru. Pirmais lielākais kopdarbs bija Mežaparka Lielās
estrādes jauns starptautiskais koncepts, ar kuru ieguvām 1.vietu. Konkursā konkurējām ar Latvijas,
Francijas, Vācijas, ASV arhitektiem un akustikas speciālistiem. Izveidojām projektu "Sidraba birzs dziesmu
kalnā". Šo darbu minam kā mūsu scenogrāfijas un dzīves filozofijas radīto tēlu apvienojumu, kurš
izstrādājies, veidojot nu jau astoņas dziesmu un deju svētku vizuālās koncepcijas. Šī projekta celtniecība un
realizācija paredzēta tuvākajā laikā, lai principiāli jauna segtā estrādē būtu gatava pirms "Rīga – Eiropas
kultūras galvaspilsēta" pasākumiem un pasaules koru saieta Latvijā. Pašreiz projekta liktenis gaida labākus
laikus, līdzīgi akustiskajai koncertzālei." Visu interviju var lasīt: http://www.dziedundejo.lv/inese-un-ivarsmailisi-dziesmu-svetki-%E2%80%93-tirakais-avots-ko-radijusi-labi-cilveki/#more-1674.

Kas ir Zaļais kods?
Svinot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa piecdesmito gadskārtu, svētku organizācijā
ikviens ievēro vidrūpes labo praksi. Videi draudzīgā veidā plāno visu, ko vien iespējams: atkritumu
šķirošanu svētku norises un dalībnieku naktsmītņu vietās, svētku atribūtiku, iepakojuma materiālus,
transporta organizēšanu, gājiena noformējumu. Savukārt svētku gaidīšanas laikā un pašā svētku virpulī Rīgā
notiks konkursi, forumi un akcijas dalībniekiem.
Vairāk nekā 6000 skolēni piedalās vides izglītības projektos trīs aktivitātēs vides izglītības projektā "Zaļais
kods".
"Zaļā koda" aktivitātes:
1.aktivitāte – Akcija kolektīviem, kas gatavojas svētkiem: skolēni aicināti veikt kādu praktisku darbu vides
labā un to dokumentēt;
2.aktivitāte – Jauno vides pētnieku forums, kas notika 13.martā;
3.aktivitāte – Vides izziņas spēļu konkurss, kas notika 23.aprīlī. Plašāka informācija:
http://www.dziedundejo.lv/zalais-kods/.
Plašāk par citām svētku aktualitātēm: www.dziedundejo.lv un www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

AKTUĀLAIS KOMENTĀRS
VISC ir gandarīts par "airBaltic" atbalstu!
Lai šā gada gudrākie jaunieši varētu piedalīties dažādās
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, lielu atbalstu ir
sniegusi nacionālā aviosabiedrība "airBaltic". Lidsabiedrība ir
nodrošinājusi jauniešiem un komandu vadītājiem bezmaksas
lidojumus uz dažādām starptautiskajām lidostām, piemēram, uz
Stambulu, Minheni, Almatu un Kopenhāgenu. VISC vadītājs
Guntis Vasiļevskis atzīst, ka "prieks par to, ka Latvijas uzņēmēji
atbalsta dažādus pasākumus izglītībā. Tā ir profesionāla
sadarbība ar vienotu mērķi – nodrošināt mūsu jauniešiem labas
zināšanas un prasmes, radīt motivāciju mācīties visas savas
dzīves garumā un būt konkurētspējīgiem visā pasaulē. Šāds
lidsabiedrības atbalsts vienlaikus apliecina arī ieinteresētību par to, lai mūsu valsts jaunieši iegūtu pieredzi,
kas nākotnē ļautu veiksmīgi turpināt studijas un savu darbu Latvijas izaugsmei."
Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs, kas atbild par nacionālajām un
starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm, ir pateicīgi "airBaltic", kas šogad kļuvusi par Latvijas
jauniešu atbalstītāju nokļūšanai uz starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm visā pasaulē.
Šā gada 16.jūnijā izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un Latvijas talantīgākie jaunieši –
starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki – apmeklēja nacionālās aviosabiedrības "airBaltic"
aviācijas personāla apmācību centru "airBaltic Training" un tikās ar aviosabiedrības prezidentu un
izpilddirektoru Bertoltu Fliku.
"airBaltic Training" ir modernākais pilotu apmācības centrs Centrāleiropā un tajā mācības tiek nodrošinātas
gan Latvijas, gan arī Ziemeļeiropas un Austrumu reģionu pilotiem, stjuartēm un citiem aviosabiedrību
speciālistiem.
Šā gada maijā jaunieši ar "airBaltic" atbalstu devās uz Starptautisko Vides projektu olimpiādi Stambulā.
Nākamais lidojums gaidāms šā gada jūlijā sākumā, kad uz Starptautisko Matemātikas olimpiādi dosies
Latvijas jauniešu komanda. "airBaltic" komandai nodrošinās lidojumu līdz Almatai.
(Foto: "airBaltic")
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
CPKE norises grafiks
Konkurss uz eksperta vietām
Valsts pārbaudes darbu uzdevumi
Notiks dabaszinātņu un matemātikas nedēļa "Domā citādāk! Eksaktāk!"
Informācija par nometnēm 2010.gadā
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

