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21.FEBRUĀRĪ TIKS ATZĪMĒTA STARPTAUTISKĀ DZIMTĀS VALODAS DIENA
Aicinājums skolām, bērnudārziem, interešu pulciņiem, bibliotēkām un organizācijām 21. februārī
atzīmēt Starptautisko Dzimtās valodas dienu!
Valoda ir katras kultūras pamatelements, kas no
paaudzes paaudzē veidojis gan materiālo, gan
nemateriālo tautas kultūras mantojumu un kopīgo
atmiņu. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju
uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu
par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra
nākamajām paaudzēm. Latvijā dzīvo un daudzus gadus līdzās pastāv dažādas etniskas grupas, un katrai no
tām ir sava dzimtā valoda. Vienā valstī var pastāvēt kā tās teritorijā gadsimtiem ilgi lietotas valodas un to
dialekti, tā arī dažādas mazākumtautību valodas. Tāpat kā katram no mums arī valstīm ir sava dzimtā
valoda. Latvijas valsts dzimtā un oficiālā valoda ir latviešu valoda, kas spējusi pastāvēt gadsimtiem,
veidojot daudzveidīgu latviešu nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu.
Šogad UNESCO LNK aicina Dzimtās valodas dienu veltīt saziņai ar cilvēkiem, kuri atrodas ārpus Latvijas,
lai kopīgi sarunās izceltu dzimto Latvijas valsts valodu kā vērtību un unikālo saikni, kas vieno un mudina
atgriezties. Kad esam svešumā, dzimtā valoda reizēm ir vienīgais tilts, kas ved pie tuvajiem – ģimenes,
radiem, draugiem – un vienmēr domās aizved mājās.
UNESCO LNK rosina šajā dienā veltīt mācību stundu, diskusiju, stāstu vakaru vai jebkādu citu pasākumu
dzimtajai valodai un, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, sazināties ar
radiem, draugiem ārpus Latvijas, lai kopīgi izrunātu un izceltu, ko mums nozīmē dzimtā valoda, kādu mēs
to izjūtam un kā to kopjam. Mēs katrs esam savas valodas un līdz ar to savas valsts vēstneši, un dzimtā
valoda ļauj mums paust šo savu unikālo piederību visā pasaulē!
UNESCO LNK aicina informēt par Jūsu institūcijā plānotajām aktivitātēm, veltītām Starptautiskajai
dzimtās valodas dienai, līdz 2012. gada 17. februārim, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv.
Informācija par Starptautiskās Dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem tiks apkopota UNESCO
LNK mājas lapā www.unesco.lv, kā arī izsūtīta plašsaziņas līdzekļiem.
>> Uz sākumu

IESPĒJA KĀRTOT CENTRALIZĒTOS EKSĀMENUS AUGSTSKOLĀS
Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar
2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un
norises kārtību" 23.punktu ir iespēja līdz 2012.g. 10.aprīlim pieteikties 2011./2012.mācību gada
centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.
Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas
pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas
noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapā.
>> Uz sākumu

JAUNRADES DEJU KONKURSS "MĒS UN DEJA" PULCĒS LATVIJAS DEJU
KOLEKTĪVUS
10.februārī plkst.15.00 VEF Kultūras pilī notiks gadskārtējais jaunrades deju konkurss "Mēs un deja".
Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" no 2001.gada notiek katru gadu, un Latvijas deju pedagogu vidū tas
ieguvis lielu atsaucību un augstu novērtējumu. Deju autoru, horeogrāfu ieinteresētība nodrošinājusi
konkursa dzīvotspēju.
Konkursā piedalās ne tikai profesionāļi, bet arī deju kolektīvu vadītāji–autodidakti, kuri bērnu deju
jaunradei pievērsušies sava praktiskajā darbā. Līdz šim konkursā ir piedalījušies visu republikas novadu un
pilsētu pārstāvji, tādējādi apliecinot, ka pedagoga jaunrade un radošā darbība dejas mākslā ir populāra arī
novados. Šī projekta īstenošana Latvijas skolu tautas deju kolektīviem sniedz iespēju papildināt savu
repertuāru ar jaunām, mūsdienīgām horeogrāfijām un veido ieceres 2015. gada XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku deju koncerta aprisēm.
2012.gada konkursā "Mēs un deja" piedalās 29 deju autori no Lauberes, Lielvārdes, Siguldas, Cesvaines,
Dzelzavas, Madlienas, Tukuma, Jelgavas, Cēsīm, Ogres, Priekuļiem, Krustpils, Baldones, Smiltenes,
Nītaures, Dobeles, Augstkalnes, Mārupes un Rīgas. Konkursam pieteikta 51 deja un divi deju uzvedumi.
Šos darbus izpildīs 28 izglītības iestāžu 55 deju kolektīvi ar vairāk nekā 1000 dejotājiem.
Daudzus gadus konkursa atbalstītājs ir SIA "Rīgas piensaimnieks" kurš konkursa dalībniekiem dāvā saldos
sieriņus "Kārums".
Konkursu apmeklēt aicināti deju pedagogi, dejotāji un viņu vecāki, visi interesenti, kurus aizrauj dejas
māksla. Ieeja koncertā bezmaksas.
>> Uz sākumu

LATVIJAS KORI AICINĀTI PIEDALĪTIES STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ
Spānijas Ziemeļu reģiona Larjohas (La Rioja) skolēnu koris "Los
Boscos" aicina Latvijas dziedošo jaunatni piedalīties projektā
"Dziedam ar tevi" (¡Cantamos contigo!).
Projekta mērķis ir veidot starptautisku sadarbību starp
neprofesionāliem (skolu, radošo centru, kultūras iestāžu) koriem, radot
muzikālo materiālu, kas pieejams cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Lai īstenotu ideju, ka mūzikā, tās izpildīšanā un uztverē, ierobežojumi
nepastāv, idejas autori koris „Los Boscos” ir izveidojuši īpašu
programmu, kas ietver vienotas dziesmas izpildījumu spāņu, angļu un
zīmju valodā.
Ar sīkāku projekta aprakstu un mērķiem iespējams iepazīties interneta
vietnē http://cantadconmigo.blogspot.com (informācija spāņu un angļu
valodā)
Lai piedalītos projektā:
korim jāizveido savs foto vai video pieteikums, kā arī neliels
apraksts par kolektīvu, un jānosūta uz e-pasta adresi corolosboscos@gmail.com (pieteikums tiks
ievietots projekta mājas lapā internetā);
kolektīvam jāapgūst projekta izraudzītā dziesma ("Imagine", John Lenon), izmantojot interneta
vietnē http://cantadconmigo.blogspot.com pieejamos materiālus (izvēlne "Los Materiales") –
mūziku, video, dziesmas tekstu (angļu, spāņu valodā) un zīmju valodas paraugdemonstrējumus;
jānofilmē dziesmas izpildījums (tā veids un formāts ir atvērts radošām iniciatīvām), un iegūtais
video materiāls jāievieto interneta vietnē You Tube vai Vimeo.
jānosūta uz corolosboscos@gmail.com video tiešsaistes adrese, lai iegūto materiālu varētu ievietot
projekta mājas lapā.
Ja rodas sarežģījumi ar materiāla apguvi, vai trūkst papildu informācija par projekta īstenošanu, var
sazināties ar projekta rīkotājiem Spānijā (corolosboscos@gmail.com, Twitter/@CntamosContigo un
Facebook/C@ntamos Contigo) vai sūtīt ziņu uz laura.lizuma@gmail.com.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Izsludināta kartona iepakojuma paku vākšanas kampaņa
"Zaļā josta" sadarbībā ar SIA "Papīrfabrika "Līgatne"" izsludina sulu un piena paku vākšanas kampaņu
"Šķiro pakas!" Latvijas vispārizglītojošām, profesionālām un pirmsskolas izglītības iestādēm, aicinot bērnus
aktīvi iesaistīties tukšu tetrapaku un elopaku vākšanā. Kampaņa norisinās no šī gada 1.februāra līdz
15.aprīlim, uzvarētāju vārdi tiks paziņoti maija sākumā, kad kampaņas rīkotāji aprēķinās, cik lielu
daudzumu dzērienu kartona iepakojuma kampaņas "Šķiro pakas!" ietvaros ir izdevies savākt un tādējādi cik
koku pasargāti no nociršanas. Kampaņas mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi,
saudzējot dabas resursus un apkārtējo vidi, kā arī pievērst bērnu un jauniešu uzmanību izlietoto dzērienu un
piena izstrādājumu kartona iepakojuma šķirošanas un otrreizējās pārstrādes esamībai un nozīmei Latvijā.
"Zaļā josta" aicina izglītības iestāžu audzēkņus veidot komandas – klases bērnudārzu grupiņas – un
pieteikties dzērienu kartona paku vākšanas kampaņai "Šķiro pakas!", uzsākot aktīvu sacensību par čaklākā
dzērienu paku vācēja titulu un aizraujošām balvām. Reģistrācija dalībai kampaņā norisinās līdz šī gada

29.februārim, izveidojot dalībnieka profilu kampaņas oficiālajā mājas lapā www.skiropakas.lv. Kampaņas
uzvarētāji tiks noteikti pēc kopējā dzērienu paku savāktā daudzuma uz vienu dalībnieka grupas vai klases
audzēkni. Konkursa organizatori apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus, sniedzot lielisku iespēju pirmās vietas
ieguvējam doties ekskursijā uz piedzīvojumu parku "Mežakaķis", otrās vietas ieguvējs izzinošā ekskursijā
apmeklēs "Papīrfabriku "Līgatne"", savukārt trešās vietas ieguvējs apmeklēs Piena profesora skolu "Rīgas
piena kombinātā". Kampaņas atbalstītāji ar specbalvām apbalvos arī aktīvākos individuālos paku vācējus un
aktīvākos kampaņas dalībniekus.
"Zaļā josta" pateicas kampaņas atbalstītājiem – A/s "Rīgas Piena Kombināts", piedzīvojumu parkam "Meža
kaķis", A/s"Cēsu alus", SIA "Futurus Food".
Uzziņai: Tetrapakas un elopakas ir dzērienu iepakojuma veids, kas izgatavots, izmantojot aptuveni 75%
kartona, 5% alumīnija folijas un 20-25 % polietilēna savienojumā ar īpašu produktu apstrādes tehnoloģiju,
kas iznīcina produkta bojāšanos veicinošos mikroorganismus. Latvijā kopš 2010. gada šādu iepakojumu
pārstrādā SIA "Papīrfabrika "Līgatne"", atgūstot kvalitatīvu otrreizējo izejmateriālu jauna papīra ražošanā.
"Zaļā josta", organizējot kampaņu "Šķiro pakas!", vēlas aktualizēt dzērienu kartona paku šķirošanas
nepieciešamību un uzsvērt, ka šis iepakojums pēc produkta izlietošanas ir vērtīga izejviela jaunu papīra
izstrādājumu ražošanā, tādēļ to ir nepieciešams savākt un pārstrādāt.
Sīkāka informācija: Ilze Fīlipa (tālr.67808112, fakss 67808320), e-pasts: makulatura@zalajosta.lv,
www.skiropakas.lv; www.zalajosta.lv; www.lzj.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
CSDD konkursā "Gribu būt mobils" Ogres reģiona pusfinālā uzvar jēkabpilieši
Fizikas 62.valsts olimpiādes dalībniekiem
Vēstures 18.valsts olimpiādes 9.klašu dalībniekiem
Notiks papildu seminārs speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm
Vēstures 12.klašu 18.valsts olimpiādes dalībniekiem
Konference "Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai"
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanas grafiks
Skolas aicinātas piedalīties kartona iepakojuma paku vākšanas kampaņā
Bioloģijas 34.valsts olimpiādes rezultāti
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

