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Šā gada 15.februārī VEF Kultūras
pilī notiks jaunrades deju konkurss
„Mēs un deja”, bet 16.–17.februārī
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā notiks Latvijas
izglītības iestāžu instrumentālo un
vokāli instrumentālo ansambļu
festivāls –konkurss.
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Ziņa. Viedoklis
Interešu izglītībā šogad gaidāmi daudzi skaisti un aizraujoši pasākumi
2013. gadā VISC organizē daudzus pasākumus, kuros piedalīsies simtiem Latvijas skolēnu. Kā nozīmīgākos var minēt Latvijas zēnu
koru konkursus 2013.gada aprīlī un maijā un 9.Latvijas zēnu koru salidojumu Cēsīs 2013.gada 24.-25.maijā, Latvijas vispārizglītojošo
skolu 5.-9.klašu koru konkursu un laureātu koncertu 2013.gada aprīlī, Tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda” 2013.gada
25.maijā Krāslavā un 1.jūnijā Liepājā, bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālos pasākumus un nacionālo sarīkojumu „Pulkā eimu,
pulkā teku” (tēma „Dzimtas saknes, mantojums un dārgumi”).
Šā gada 16.–17.februārī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā notiks Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo un vokāli
instrumentālo ansambļu festivāls –konkurss. 1.martā Rīgā gaidāms skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”.
Plašāka informācija par pasākumu norises laiku ir lasāma: www.visc.gov.lv. Ikvienu koncertu vai konkursu var apmeklēt visi
interesenti, kā arī ieeja visos pasākumos ir bezmaksas.
Lai arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados, sagatavošanās svētkiem notiek nepārtraukti.
Veidojam daudzus un dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, lai visiem ik gadu būtu iespējams parādīt savus talantus.
2013.gadā turpināsim darbu pie dziesmu un deju svētku koncepcijas un logo pilnveides. Tuvākajās dienās tiks izsludināts pūtēju
orķestru lielkoncerta koncepcijas konkurss, bet pavasarī notiks mūsdienu dejas lielkoncerta koncepcijas konkurss. 2015.gada vasarā
gaidāmajos svētkos mūsdienu dejas lielkoncertu plānojam patiesi grandiozu un krāšņu, jo Latvijā ir ļoti daudz bērnu un jauniešu, kas
aizraujas ar mūsdienu deju un grib tās daudzveidību parādīt visiem. Jau ir noslēdzies VISC organizētais atklātais konkurss par
nākamo svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju un tautas deju lieluzveduma koncepcijas konkurss. Šobrīd top šo

koncertu repertuārs. Šā gada 15.februārī gaidāmais koncerts – jaunrades deju konkurss „Mēs un deja” jau ir veltīs svētkiem, tas
notiks Rīgā, VEF Kultūras pilī plkst.14.00. Arī 24.–25.maijā gaidāmais zēnu koru salidojums sasauksies ar svētkiem izvirzīto
koncepciju.
Tā kā arī konkurss par logo zīmi ir noslēdzies, tad šogad uzvarētājs darbs tiks pilnveidots, lai svētku logo zīme iegūtu to
neatkārtojamo un iztēli rosinošo spēku, kas svētkus padarītu vēl saistošākus ikvienam no mums.
Gaidāmo svētku kopējā koncepcija, kā to raksturo tās autore ir: „Skolu jaunatnes DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ir tautas tradīciju
ābece. Lai to izdarītu, mums jāprot burtu pa burtam izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pateikt: mēs esam un topam dziesmā, dejā,
mūzikā, rakstā, spēlē, latvietībā. BURT(u)BURVĪBA rodas, kad izdodas sajūtai un zināšanai meklēto izteiksmi jeb burtu atrast,
savienot jaunā, nebijušā un to skaisti piedzīvot. Tad ir SVĒTKI!”.
Interešu izglītībā ikdienas darbā mūsu mērķis arī ir radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma
stiprināšanai, rosinot bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē,
apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā un nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju procesā un piedaloties valsts un
pašvaldības organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs.
Par interešu izglītības aktualitātēm var lasīt: http://visc.gov.lv/intizglitiba/info.shtml.
VISC vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa

Noticis projekta „Teach TWO” seminārs
2013.gada 16.-22. janvārī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā pulcējās projekta „Teach TWO” („Mācies taupīt”) 21 skolas komanda, lai kopā ar
projekta partneriem no Severn Wye Enerģijas Aģentūras (Lielbritānija) iepazītos ar projektā izstrādāto metodisko materiālu un
mācītos, kā veikt skolu ēku energoefektivitātes apsekojumu un sastādīt enerģijas patēriņa bilanci.
Seminārā iegūtās teorētiskās zināšanas dalībniekiem bija iespējams pārbaudīt arī praktiskajos uzdevumos, veicot dažādus
mērījumus Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas telpās un novērojot skolēnu un darbinieku enerģijas lietošanas paradumus.
Kā atzina pedagogi, skolēniem vislabāk patika tieši praktiskā daļa, kurā katrai komandai bija jāveic konkrēts uzdevums. Semināra
laikā skolēni apguva ne tikai prasmes veikt dažādus mērījumus, analizēt un interpretēt iegūtos rezultātus, bet arī darboties komandā,
prezentēt un argumentēt savu veikumu, sazināties angļu valodā. Nākamajā projekta fāzē katra skola veiks enerģijas auditus savās
ēkās un izstrādās konkrētus ieteikumus enerģijas taupīšanai.
Pasākuma fotogalerija
Plašāka informācija par projektu: http://www.teach2project.eu/

Darbam noderīgi. Pieredze
Uzsākta profesionālās izglītības satura pārstrukturizācija – izveidoti pieci mužizglītības moduļi
Atbilstoši Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta izstrādātajiem dokumentiem „Izglītība un apmācība 2020” un to saistošajiem
pēctecīgajiem dokumentiem un tajos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem profesionālajai izglītībai arī Latvijā ir nepieciešama
profesionālās izglītības saturiska pārstrukturizācija.
Ieviešot modulāro/moduļu pieeju, jādod iespēja cilvēkiem pārvaldīt pārmaiņas un pielāgoties jaunajām attīstības tendencēm. Tas
nozīmē, ka katram jādod iespēja apgūt mūžizglītības kompetences jebkurā izglītības jomā – gan profesionālajā sākotnējā izglītībā,
gan profesionālajā tālākizglītībā.
Analizējot profesijas standartos definētās kompetences mūžizglītības kontekstā, tautsaimniecībai ir nepieciešami jauni speciālisti ar
mūsdienīgām profesionālajām kompetencēm (tehnoloģijas, materiāli, aprīkojums, tehniskā dokumentācija, prakse, „zaļās” prasmes
utt.) un mūžizglītības kompetencēm (uzņēmējdarbība, svešvalodas, saskarsme, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,

sabiedrības drošība). Tā kā mūžizglītības kompetences tiek definētas Valsts standartos noteiktajos vispārizglītojošos mērķos,
profesiju standartos norādītājos profesionālajos mērķos un Eiropas Parlamenta dokumentos („Izglītība un apmācība 2020”,
„Profesionālā izglītība un apmācība 2020”), tās jāapgūst gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan profesionālajā tālākizglītībā.
Šogad tiks uzsākts pārstrukturizēt saturu; ir jau izveidoti pieci mūžizglītības kompetenču apguves moduļi profesionālajā izglītībā:
"Iniciatīva un uzņēmējdarbība", "Sabiedrības un cilvēka drošība", "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes", "Sociālās un pilsoniskās
prasmes" un "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas". Šo moduļu saturu var apgūt gan atsevišķos moduļos, gan tas var būt
integrēts citos moduļos vai mācību priekšmetos.
Plašāka informācija par mūžizglītības moduļiem: http://visc.gov.lv/profizglitiba/info_esf.shtml

Noslēdzies konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim”
Šā gada 25.janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) telpās „Zirgu pastā” (Rīgā, Dzirnavu ielā 46) noslēdzās konkurss „Latvijas
kultūras kanons 21.gs. jaunietim”. Uz fināla kārtu tika uzaicinātas ierasties 16 skolu komandas no visas Latvijas.
Konkursa vērtēšanas komisijā bija LR 11.Saeimas deputāts, Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis,
Latvijas kultūras kanona patronese un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, laikraksta „Ir” žurnālists Pauls
Raudseps, Kultūras ministrijas pārstāve Dace Ziemele VISC pārstāve, kulturoloģijas speciāliste Spodra Austruma, Socioloģijas un
kultūrizglītības asociācijas (SKIA) priekšsēdētāja Inese Pitkeviča, Latvijas Mobilā telefona prezidents Juris Binde, LKA prof. IngaPērkone Redoviča.
Plašāka informācija par konkursu
Konkursa norises fotogalerija

VISC aktualitātes
Centralizēto eksāmenu vērtēšana
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem
Apkopotas labākās skolēnu veidotās vides izziņas spēles
Kustība "Zaļākai Latvijai" aktīvi reģistrē jauniešu paveiktos darbus vides sakopšanā
Noslēdzies konkurss "Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim"
Pieteikšanās latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju semināram
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkursa rezultāti
Bioloģijas 35.valsts olimpiādes rezultāti
29.atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes nolikums
Fizikas 63.valsts olimpiādes dalībniekiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkurss „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013”
Aicinām bibliotēkas un bibliotēku darbiniekus piedalīties konkursā "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013".
Konkurss nu jau kļuvis par tradīciju un tiek organizēts ceturto gadu pēc kārtas. Ceram uz aktīvu bibliotēku dalību konkursā, lai kopā
mums izdotos februāri padarīt par drošāka interneta mēnesi visā Latvijā! Šogad īpaši vēlamies aicināt piedalīties konkursā tieši skolu
vai citu izglītības iestāžu bibliotēkas, taču, protams, priecāsimies par ikvienas bibliotēkas dalību! Publiskās bibliotēkas aicinām
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organizēt aktivitātes kopā ar skolām, liekot akcentu uz ilglaicīgas sadarbības iedibināšanu. Konkursa norise: Līdz 25.janvārim gaidām
bibliotēku pieteikumus dalībai konkursā. Savus plānotos pasākumus piesakiet, aizpildot reģistrācijas formu šeit:
http://ej.uz/biblio_konkurss_2013. No 1. līdz 28.februārim notiek pasākumi bibliotēkās! Līdz 15.martam gaidīsim atskaites par
notikušajiem pasākumiem. Līdz 5.aprīlim notiek konkursa rezultātu apkopošana un vērtēšana! Organizētās aktivitātes tiks vērtētas
skatoties uz pasākuma idejas oriģinalitāti, atbilstību tēmai, organizēšanas prasmi, publicitātes nodrošināšanu medijos, vizuālo
noformējumu un iesaistīto dalībnieku līdzdalību. 26.aprīlī (datums var tikt mainīts) notiks bibliotēku konkursa noslēguma un
apbalvošanas pasākums, uz kuru tiks aicināts 1 - 2 dalībnieki no katras bibliotēkas, kas piedalījusies pasākumā. Konkurss šogad
notiek ar Latvijas Bibliotekāru biedrības, KIS projekta „Trešais tēva dēls”, Microsot Latvija, Telia Latvija un Draugiem.lv atbalstu!
Plašāka informācija par konkursu: http://www.drossinternets.lv

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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 vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

