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SVĒTKU VIRPULĪ!

Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris uzvar orķestru finālkonkursā
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros 7. jūlijā noslēdzies pūtēju orķestru fināla
konkurss, kurā vislielāko punktu skaitu ieguvis Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris diriģenta Haralda
Bārzdiņa vadībā (55,25 punkti) – A grupas dalībnieks. Konkursa B grupas uzvarētājs ir Talsu rajona Bērnu
un jauniešu centra pūtēju orķestris, diriģenti Jānis Smilga un Raitis Rērihs, savukārt C grupā labākais ir
Naukšēnu vidusskolas pūtēju orķestris, diriģents Gvido Brenčevs. Pūtēju orķestru finālkonkursā kopumā
piedalījās 17 pūtēju orķestri trīs grupās: A, B un C. Ţūrijas komisiju pārstāvēja Bert Langeler (Holande),
Harry Illak (Igaunija), Hando Poldamäe (Igaunija) un atbildīgais sekretārs Egils Šķetris.

Noslēdzies vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Ritmu spēles"
Noslēdzies bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "Ritmu spēles". Laureātu apbalvošana
notiks 9. jūlijā plkst.18.00 Vērmanes dārzā.

"Viva Fresh" dāvina 280 tūkstoši litru atspirdzinošo dzērienu
Viens no X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atbalstītājiem bezalkoholiskais dzēriens "Viva
Fresh" nodrošinās svētku dalībniekus ar atspirdzinošajiem dzērieniem. Kopumā svētku dalībniekiem
plānots piegādāt ap 280 tūkstošiem "Viva Fresh" produkcijas. "Dziesmu un deju svētki ir Latvijas
atpazīstamības zīme un simbols, un "Aldaris" kā sociāli atbildīgs uzņēmums ar savu bezalkoholiskā
dzēriena zīmolu "Viva Fresh" var būt lepns, ka ir daļa no šiem svētkiem. Dziesmu un deju svētku laiks ir
skaistākais laiks Latvijā, jo tad Latvija dzied, Latvija dejo, Latvija gavilē, apliecinot savu bagātību un
dzīvesprieku", norāda "Aldaris" izpilddirektors Thomas Panteli. "Viva Fresh" visus svētku dalībniekus
nodrošinās arī ar cepurītēm ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logotipu.
Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku aktualitātēm lasīt ziņas, skatīties foto galerijas,
video, uzzināt par svētku programmu var: www.dziedundejo.lv, www.visc.gov.lv, www.delfi.lv,
www.draugiem.lv un citur.
>> Uz sākumu

AKTUĀLAIS KOMENTĀRS

Notiks sešus gadus veciem bērniem paredzētā mācību satura aprobācija
VISC speciālistu vadībā īpaši izveidota darba grupa ir izstrādājusi integrētas mācību programmas
sešgadīgiem bērniem projektu. Tiek piedāvāti divi programmas varianti: viens no tiem paredzēts izglītības
iestādēm ar latviešu mācībvalodu, otrs – mazākumtautību izglītības iestādēm. Programmas projekts tiks
izmantots tikai aprobācijas izglītības iestādēs. Tās strādās pēc šī programmas projekta, lai veiktu tā
izmēģināšanu (aprobāciju), sniegtu priekšlikumus tā pilnveidei un varētu veikt priekšdarbus sešgadīgo
bērnu mācību programmas ieviešanas nodrošināšanai. Programmas projekts parāda konkrētu ceļu, kā sešus
gadus veciem bērniem būtu jāsasniedz mācību rezultāti.
Aprobācijas darbu veiks 22 izglītības iestādes Latvijā – izmēģinājumskolas: 12 pirmsskolas izglītības
iestādes un 10 skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Tās ir izvēlētas tā, lai veidotu
Latvijas modeli: izglītības iestādes gan laukos, gan pilsētās, mazākumtautību izglītības iestādes, izglītības
iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālām vajadzībām, skolā mācās bērni, kas līdz piecu gadu
vecumam nav apmeklējuši bērnudārzu u.tml. Izmēģinājumskolu uzdevums būs veikt sešgadīgo bērnu visu
mācību satura dokumentu projektu un mācību līdzekļu izmēģināšanu (aprobāciju), lai iegūtu daudzveidīgus,
ticamus un detalizētus datus, novērtētu minēto materiālu kvalitāti un izteiktu priekšlikumus to pilnveidei.
Pilotprojektā kā projekta līdzdalības skolas ir apstiprinātas 13 izglītības iestādes. Līdzdalības skolu
uzdevums būs izmēģināt praksē konkrētas mācību metodes, nodarbību paraugus, mācību līdzekļus u.tml.
Pilotprojekts izmēģinājumskolās un līdzdalības skolās notiks no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.maijam.
Plašāk
par
aprobācijas
procesu
un
mācību
satura
pilnveides
darbu:
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES

Nominēti gada labākie skolēni un skolotāji ekonomikā, kā arī sociāli atbildīgākie uzņēmumi
uzņēmējdarbības izglītības jomā
Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Latvija" šā gada 18.
jūnijā rīkoja apbalvošanas ceremoniju "Gada labākais ekonomikā
2010", kuras laikā tika paziņoti gada labākie skolēni un skolotāji
ekonomikā, kā arī sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju
tika nominēti sociāli atbildīgākie uzņēmumi uzņēmējdarbības
izglītības veicināšanā. Titulu "Gada labākais skolēns ekonomikā 2010"
ieguva Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas skolniece Anna Gruzinska,
savukārt par "Gada labāko skolotāju ekonomikā 2010" tika atzīta Iveta
Rorbaha, Talsu 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā.
Plašāk par konkursu un apbalvošanu: www.jal.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Noslēdzies konkurss "Ritmu spēles"
Nākamā mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks
Pūtēju orķestru finālkonkursa norise

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.

