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No 27. – 29. jūnijam Latvijā, Daugavpilī notika starptautiskie 17. Baltijas valstu
studentu dziesmu un deju svētki „Gaudeamus”, kas izskanēja svētdienas vakarā
līdz ar galveno pasākumu – noslēguma koncertu „Reiz, tagad jaunībā” Daugavpils
Stropu estrādē.
Ir aizvadītas trīs notikumiem un spilgtām emocijām bagātas dienas viesmīlīgajā
Daugavpilī. Svētki 27. jūnijā iesākās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslas
augstskolu rektoru darbu izstādes atklāšanu Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā, labāko tautas deju ansambļu koncertu, simfoniskās mūzikas koncertu, kur
kā solisti uzstājās Baltijas valstu mūzikas akadēmiju rektori, lāpu gājienu un
atklāšanas pasākumu pie Marka Rotko Mākslas centra. Kā jau jaunības svētkiem
piederas, Daugavpils teātra aktieri – Kristīne Veinšteina, Māris Korsiets un Egils
Viļumovs, vadot galvenos koncertus, pārvietojās ar studentu laikam visatbilstošāko
transporta līdzekli – velosipēdu, savukārt svinīgā lāpu gājiena priekšgalā – jaunieši ar skeitborda dēļiem un BMX riteņiem.
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Šo „Gaudeamus” svētku pasākumi simboliski virzījās caur atšķirīgo kultūrā – gan 28.jūnija koncertos pie Daugavpils universitātes, gan
tautas deju lielkoncertā Daugavpils olimpiskajā centrā, kur katra valsts rādīja savu sagatavoto nacionālo programmu, cildinot un izceļot
katras valsts kultūras savdabību, unikalitāti, uz vienojošo, kad svētku noslēguma dienā Stropu estrādē visi dalībnieki repertuāru
izpildīja kopīgi.
Lai gan 29. jūnijā visu Noslēguma koncertu laika apstākļi nelutināja un lija lietus, tas nebija sabiedējis dalībniekus un atnākušos
klausītājus. Koncertā izskanēja visu trīs valstu skanīgās kora dziesmas, pūtēju orķestru skaņdarbi un tautas dejas. Balsu skanējumam
un vienotības sajūtai šogad noteikti palīdzēja tas, ka svētku rīkotāji latviešu, igauņu un lietuviešu koristus bija sajaukuši kopā, vien dalot
pēc balsu grupām. Estrādē bez dejotājiem, dziedātājiem un mūziķiem varēja pamanīt arī mūsdienu jauniešu ielu kultūras pārstāvjus –
skeiterus, riteņbraucējus, motociklistus un grafiti māksliniekus, kuri sveicināja dalībniekus, rādot arī savas prasmes un mākslu.
Noslēdzot 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkus „Gaudeamus” Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete ceļojošo
„Gaudeamus” lāpu un šī gada svētku karogu nodeva nākamo svētku rīkotajiem – Igaunijas izglītības un pētniecības ministrijas
kancleram Janar Holm. Koncerta finālā kopkoris vienojās aizkustinošā komponista Ērika Ešenvalda un šī gada jubilāra, dzejnieka Jāņa
Petera skaņdarbā „Tava ir jaunība mana”. Dziesma izskanēja trīs valodās un bija kā zīme Baltijas vienotībai.
Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un svētku dalībniekiem par atbildīgo darbu gatavojoties, par aizrautību, degsmi un lielo enerģiju,
kura tika nodota skatītājiem koncertos Daugavpilī un tiešraidēs Latvijas televīzijā un Latvijas radio! Īpaša pateicība arī visiem
brīvprātīgajiem Daugavpils studentiem, kuri palīdzēja visos pasākumos. Uz tikšanos nākamajos, 18. Baltijas valstu studentu dziesmu
un deju svētkos „Gaudeamus” Igaunijā, Tartu 2018. gadā.
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Video no galvenajiem "Gaudeamus" pasākumiem

Informāciju sagatavoja:
Aija Melbārde,
„Gaudeamus 2014” sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29740077
E-pasts: gaudeamus2014@gmail.com

Vidusskolu absolventi saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 30.jūnijā, izsniedza 22270 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva
vispārējo vidējo izglītību, un 3820 vispārējās pamatizglītības sertifikātus.
Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās savukārt - izglītības iestādēm.
Kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir uzlabojies
matemātikā un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenos. Precīzāka rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembrī, taču šobrīd
VISC mājaslapā ir apkopoti jau pirmie rezultāti.
Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu
paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā. Noslēdzoties sesijai, šobrīd VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes
darbu uzdevumi.
Šogad centralizēto eksāmenu sesija sākās jau martā, kad notika visu 12.klašu svešvalodas eksāmenu norise, kā rezultātā sertifikātus
par vispārējo vidējo izglītību varēja izsniegt š.g. 30.jūnijā, nevis jūlijā kā pērn.
Būtiski pārkāpumi, kas saistās ar centralizēto eksāmenu norisi un to organizēšanu, šogad nav konstatēti. Visu sesijas laiku VISC
darbojās anonīmais uzticības tālrunis, uz kuru varēja veikt zvanu un ierunāt sūdzības/priekšlikumus saistībā ar eksāmenu norisi. Taču
šādi atbilstoši zvani saņemti netika.

Tās personas, kuras skolu ir pabeigušas agrāk, bet vēlas turpināt mācības, vidusskolu eksāmenus šogad varēja kārtot arī četrās
augstskolās, ar kurām VISC ir noslēgts sadarbības līgums: Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē,
Vidzemes Augstskolā. Šogad augstskolās centralizētos eksāmenus kārtoja 265 personas.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts
vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.
Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.
Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP)
noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir
zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.
Zem 5% vērtējums šogad bija 135 eksāmenu kārtotājiem (21 latviešu valodā, 113 matemātikā, 1 latviešu valodā 9.kl. mazākumtautību
izglītības programmā).
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma kārtībā jeb mēneša laikā pēc
sertifikāta izsniegšanas, viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.
Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai
pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

Pasākums
Notiek vasaras skola-seminārs "Alfa"
No 29.jūnija līdz 19.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiek vasaras skola-seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta
47.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 38.skolēnu zinātniskās
konferences laureāti. Mācības vasaras skolā – seminārā „Alfa” tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās - fizikas,
matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu.
Trīs nedēļu garumā skolā – seminārā „Alfa” paredzēts novadīt vairāk nekā 200 nodarbības. Nodarbības pasniegs Latvijas Universitātes
un Rīgas Tehniskās universitātes lektori, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien jau esošie
augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kā LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof. Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis,
asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs u.c..
Vasaras skolas – semināra laikā jaunieši veiks pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma
noslēgumā. Skolā – seminārā skolēni vispusīgi pilnveidos savas zināšanas tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vieta. Skolā – seminārā
taps arī teātra izrāde, kuru iestudēs bijušais alfietis Kārlis Anitens, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina jauniešus piedalīties starptautiskā tulkošanas konkursā
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts izsludina astoto tulkošanas konkursu „Juvenes Translatores”, kas paredzēts 17
gadus veciem vidusskolēniem. Konkurss notiks 2014. gada 27. novembrī.
Tulkošanas konkurss, ko rīko Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, ir ļoti veiksmīga iniciatīva, un visā Eiropas Savienībā
tajā piedalās vairāk nekā 3000 skolēnu, konkursa ietvaros katru gadu pārtulkojot lappusi garu tekstu no vienas Eiropas Savienības
(ES) oficiālās valodas citā oficiālajā valodā. Tulkojumus vērtē profesionāli Eiropas Komisijas tulkotāji.
Nākamā gada pavasarī konkursa uzvarētāji (viens no katras dalībvalsts) tiks aicināti uz Briseli piedalīties apbalvošanas ceremonijā,
kas notiks Eiropas Komisijas mītnē. Arī uzvarētāju skolotāji tiek aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, lai atzinīgi novērtētu darbu, ko tie
ieguldījuši, motivējot skolēnus apgūt valodas.
Valodu mācīšanās un valodu daudzveidības veicināšana ir viens no īpašajiem mērķiem Erasmus+, kas ir jaunā ES programma
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā laikposmam no 2014.-2020.gadam. Svešvalodu zināšanas ir viena no būtiskākajām
prasmēm, kas jauniešiem palīdzēs labāk iekļauties darba tirgū un uzlabot savas nodarbinātības iespējas gan savā valstī, gan ārzemēs.
„Juvenes Translatores” atbalsta programmas Erasmus+ mērķus, veicinot tulkošanas komunikatīvo nozīmi valodu apguvē un

popularizējot to kā valodu mācīšanas metodi.
Konkursa noteikumi

Sadarbības partneru aktualitātes
Notiks Starptautiskās militārās mūzikas festivāls un tā noslēguma koncerts
Starptautiskais militārās mūzikas festivāls norisināsies 5. un 6.jūlijā. Tas tiks atklāts 5.jūlija vakarā ar militāro orķestru parādi cauri
Vecrīgai un koncertu pie Brīvības pieminekļa..
6.jūlijā orķestri sniegs koncertus Siguldā, Jelgavā un Ogrē, kā arī Rīgā kultūras vasarnīcā „Esplanāde 2014”, Stacijas laukumā pie
tirdzniecības centra „Origo”. Svētdienas vakarā festivāls noslēgsies ar kopkoncertu Ķīpsalas hallē.
Ieeja Starptautiskās militārās mūzikas festivāla noslēguma koncertā ir bez maksas un ielūgumus uz to var izņemt katru dienu
no plkst. 12:00 līdz plkst. 20:14 kultūras vasarnīcas „Esplanāde 2014” informācijas centrā. Ielūgumu skaits ir ierobežots.
Festivālā piedalīsies Norvēģijas Bruņoto spēku Štāba orķestris, Nīderlandes Bruņoto spēku Nacionālās Rezerves korpusa orķestris,
Vācijas Bruņoto spēku Neibrandenburgas Sauszemes spēku korpusa orķestris, Gruzijas Bruņoto spēku Centrālais orķestris, ASV
armijas Eiropas orķestris, kā arī Zemessardzes orķestris un Nacionālo bruņoto spēku orķestris.
Ķīpsalas hallē orķestriem pievienosies pašmāju Nacionālo bruņoto spēku bigbends, vīru koris „Gaudeamus”, bruņoto spēku deju kopa
„Bramaņi”, „Dižbramaņi”, Brenguļu deju kopa „Dzieti”, Rūjienas k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste” un Gruzijas profesionālais
tautas deju ansamblis „Erisioni”.
Skanēs populārākie pasaules un Latvijas orķestru marši, būs vērojama iespaidīga orķestru defilē programma un deju ansambļu
priekšnesumi.
Festivāla programma:
5.jūlijs
19:30 Militāro orķestru parāde cauri Vecrīgai maršrutā no Pils laukuma līdz Brīvības piemineklim
20:00 Festivāla atklāšanas koncerts pie Brīvības pieminekļa
20:30 Nacionālo bruņoto spēku bigbenda koncerts kultūras vasarnīcā „Esplanāde 2014”
6.jūlijs
11:00 Norvēģijas Bruņoto spēku Štāba orķestra koncerts Siguldas pils dārzā
12:00 Vācijas Bruņoto spēku Neibranderburgas Sauszames spēku korpusa orķestra koncerts Ogrē pie kultūras centra
12:00 Nīderlandes Bruņoto spēku Nacionālās Rezerves korpusa orķestra koncerts Jelgavā pie kultūras nama
12:00 Gruzijas Bruņoto spēku Centrālā orķestra un Gruzijas profesionālā tautas deju ansambļa „Erisioni” koncerts Rīgā, Stacijas
laukumā pie t/c „Origo”.
14:30 ASV armijas Eiropas orķestra koncerts kultūras vasarnīcā „Esplanāde 2014”
17:00 Festivāla noslēguma koncerts Ķīpsalas hallē.
Uldis Davidovs,
Militāri publiskās informācijas nodaļas darbinieks
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
Tālr.: (+371) 6 7335136
E-pasts: Uldis.Davidovs@mod.gov.lv

Apbalvoti gada labākie ekonomikas skolēni un skolotāji
18.jūnijā biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA–YE Latvija) organizētajā apbalvošanas
ceremonijā par „Gada labāko skolēnu ekonomikā 2014” paziņots Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Mairis Gailums, bet
„Gada labākā skolotāja ekonomikā 2014” titulu ieguvusi Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Dzintra Aploka. Laureātus svinīgi
sveica Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.
Gada labākā skolotāja ekonomikā titula ieguvējas Dzintra Aplokas audzēkņi ir vairāku praktiskās uzņēmējdarbības konkursu laureāti,
skolotāja izveidojusi interešu izglītības programmu, kā arī inovatīvus mācību materiālus, kurus izmanto Latvijas skolās. Savukārt Maira
Gailuma vadītais skolēnu mācību uzņēmums, kas pērn ieguva pirmo vietu Valsts mēroga finālā un BBC televīzijas uzmanību Eiropas

finālā Londonā, šogad kļuvis par SIA Dream Sleep un turpina ražot ceļošanai īpaši piemērotus spilvenus. Pateicoties jaunieša
uzņēmīgumam un atbildībai, Mairis ir viens no retajiem jauniešiem Latvijā, kurš vidusskolas mācības veiksmīgi apvieno ar biznesu.
Nominācijā Gada labākais skolēns ekonomikā 2014 tika izvirzīti arī Annija Strode no Varakļānu vidusskolas, Madara Ivanova no
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Kristaps Ieleja no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Elīna Grantiņa no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.
Savukārt par Gada labāko skolotāju ekonomikā 2014 tika nominēta skolotāja Anda Gineite no Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5.
vidusskolas, Rita Straumīte no Īslīces vidusskolas, Santa Kazaka no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Ieva Sebre no Talsu Valsts
ģimnāzijas. Skolotājas svinīgi apbalvoja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, bet
skolēnus sveica JA-YE Latvija stratēģiskā partnera Swedbank Investīciju bankas pakalpojumu vadītājs Reinis Rubenis.
Par īpašu atbalstu uzņēmējdarbības izglītības aktivitātēm titulu JA-YE Latvija Gada direktors 2014 ieguva Madonas Valsts ģimnāzijas
direktore Vanda Maderniece. Savukārt par JA-YE Latvija Gada Jauno uzņēmēju 2014 tika pasludināts SkatSkat.lv dibinātājs un
vadītājs Mikus Opelts. Mikus Opelts rāda priekšzīmi citiem uzņēmējiem, regulāri iesaistoties skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu
žūrijā, stāsta par savu uzņēmējdarbības pieredzi JA-YE Latvija pasākumos un aicina pie sevis jauniešus Ēnu dienā. Šo apbalvojumu
laureātam pasniedza Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone.
Kopā ar JA-YE Latvija valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu titula „Gada labākais ekonomikā 2014” ieguvējus svinīgi sveica Latvijas
valsts prezidents Andris Bērziņš. Viņš savā uzrunā atzīmēja praktiskās biznesa izglītības nozīmi un aicināja to apvienot ar
specializācijas apguvi. „Ir labi apgūt uzņēmējdarbību, iegūt praktisko pieredzi, taču veiksmīgākie bijuši tie, kuriem ir arī pamatprofesija.
Un uzņēmējdarbība ir veiksmīgs izejas punkts jūsu pamatprofesijai,” atzīmēja Latvijas Valsts prezidents.
Skolēnus un skolotājus sveica arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, atzīmējot, ka Skolēnu mācību
uzņēmumu programma sniedz ne tikai zināšanas par uzņēmējdarbību, bet arī prasmes, kuras nepieciešamas dzīvē, veiksmīgi
demonstrējot teorētisko zināšanu pielietojumu dzīvē. „Svarīgi ir apzināties, ko varam dot pasaulei. Latvijai vienmēr būs vajadzīgi
harmoniski darba darītāji un kvalificēti speciālisti visās nozarēs,” norādīja ministre.
Nozīmīgajā dienā labākajiem programmu skolēniem un skolotājiem JA–YE Latvija bija sarūpējusi arī Iedvesmas konferenci –
mārketinga semināru, kurā uzņēmēji un mārketinga eksperti dalījās savā pieredzē un uzņēmējdarbības veiksmes stāstos. Rīgas
Latviešu biedrības namā skolēnus un skolotājus uzrunāja šī gada Skolēnu mācību uzņēmumu Valsts mēroga fināla uzvarētāji SMU
Koka tauriņi, par radošām mārketinga iespējām internetā un pareizo attieksmi biznesā stāstīja Draugiem.lv runasvīrs Jānis
Palkavnieks, bet par pārliecinātas pārdevēju komandas priekšrocībām pieredzē dalījās MoreSales Latvia direktore Dace Briede-Zālīte.
Personīgajā pieredzē, kā bez sākuma kapitāla izveidot santehnikas ražotni, dalījās JA-YE Latvija programmu absolvente un
uzņēmuma CasaDiVanna dibinātāja Anata Balode, bet TV šova Firmas noslēpums uzvarētājs mūziķis un uzņēmējs Māris Plūme
sniedza padomus, kā pašiem izglītoties interesējošā nozarē un kā no mūziķa kļūt par uzņēmuma vadītāju. Savā uzņēmēja pieredzes
stāstā dalījās arī leģendāro velosipēdu ražotnes SIA Ērenpreiss Original dibinātājs un vadītājs Toms Ērenpreiss. Ar ilgtermiņa ietekmes
pētījuma rezultātiem par Skolēnu mācību uzņēmumu programmas pozitīvo ietekmi uz absolventu karjeru un uzņēmējdarbības attīstību
Latvijā iepazīstināja JA-YE Latvija mārketinga vadītāja Sintija Lase.
JA-YE Latvija Iedvesmas konference – mārketinga seminārs tika īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta
„Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas
Savienība. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols uzrunā pateicās par veiksmīgo sadarbību un mērķtiecīgo
stereotipa laušanu, ka latviešiem nav uzņēmēja talanta.
Konkursa "Gada labākais ekonomikā" mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un skolotāju uzņēmību darboties
ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot skolā gūto zināšanu izmantošanu dzīvē. Konkursa ietvaros JA–YE Latvija veicina
sociāli atbildīgas sabiedrības un uzņēmēju veidošanos, kuri palīdz jauniešiem attīstīt uzņēmējspējas. Konkurss notiek jau 18 gadus un
labākos skolēnus un skolotājus nominācijām ik gadu izvirza skolu pārstāvji. Saņemtos pieteikumus izvērtē neatkarīga žūrija, kuras
sastāvā tradicionāli ir Rīgas Ekonomikas augstskolas, RTU Rīgas Biznesa skolas, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes, Biznesa augstskolas Turība, Vidzemes augstskolas un Daugavpils universitātes vadības pārstāvji, kā arī uzņēmēji.
Laureāti balvās saņēma goda pildspalvas no Latvijas Valsts prezidenta un JA-YE Latvija, dāvanas no Swedbank, RTU Rīga biznesa
skolas, Biznesa augstskolas Turība, Banku augstskolas, Vidzemes augstskolas, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras. Pasākumu informatīvi
atbalstīja Inbox.lv
Sintija Lase,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālr.: +371 22088990
E-pasts: sintija@jal.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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
E-izdevums veidots HTML formātā, ja atsevišķu programmu lietošana izmaina e-izdevuma vizuālo tēlu, piedāvājam izdevumu nosūtīt kā
pielikumu PDF versijā. Pieprasījumu sūtīt 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:

