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Ziņa. Viedoklis
Apkopoti Latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmā 31.valsts olimpiādes II
kārtas rezultāti
2015.gada 16.janvārī Rīgas 15.vidusskolā notika Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 31.valsts olimpiādes 7.–
8.klašu skolēniem II kārta.
VISC izsaka pateicību olimpiādes organizatoriem – Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijai un Rīgas 15.vidusskolas
direktorei N.Kubasovai par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
Šobrīd jau ir apkopoti arī olimpiādes rezultāti, ar kuriem var iepazīties VISC mājaslapā http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2014_15/31_lv2_2k_rezultati.pdf

Pasākums
Konkursa "Trejdeviņas saules lec" noslēguma pasākums
Noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules
lec” 3.kārta.
Konkursa darbus vērtēja Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāja,
māksliniece Anna Žūriņa, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas skolotāja,
dizainere Lolita Katkovska, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāja,
keramiķe Dace Pētersone.
Konkursa „Trejdeviņas saules lec” 3.kārtas laureātus, viņu pedagogus un tos
autorus un viņu pedagogus, kuru darbi piedalījās izstādē Latvijas Pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē, Beļģijā, aicinām uz konkursa noslēguma pasākumu 30.janvārī plkst.14:00 koka ēku
renovācijas centrā „Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12 (izstādes apskate no plkst.13:00). Lūdzam līdzi ņemt ērtu spilventiņu sēdēšanai. Pēc
apbalvošanas (ap plkst.15:30) izstādes darbu saņemšana.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam uz apbalvošanu ierasties tikai aicinātās personas vai viņu pārstāvjus. (Autoru kolektīvus
lūdzam pārstāvēt līdz 3 personām). Paldies par sapratni!
Izstādes "Trejdeviņas saules lec" atklāšanas pasākuma fotogalerija - http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20150109/gallery.shtml

Darbam noderīgi. Pieredze
Jaunas vides izziņas spēles par enerģiju
Jau astoto gadu konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot
iepriekšējo gadu krājumus. 2014. gada spēles bija veltītas enerģijas tēmai. To vidū ir Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Jelgavas
6.vidusskolas, Medumu pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Talsu pamatskolas, Ventspils 2. pamatskolas veidotās
spēles.
VISC pateicas Latvenergo Energoefektivitātes centram par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā, Mežu attīstības
fondam par finansiālu atbalstu, skolotājiem un skolēniem par idejām un milzīgo ieguldīto darbu spēļu izveidē!
Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!” VISC organizēs turpmāk. 2015. gada spēļu tēma būs „Videi draudzīga ceļošana”, labākās
spēles tiks parādītas XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā.
Vides izziņas spēles atrodas VISC mājaslapā sadaļā "Metodiskie materiāli"

VISC aktualitātes
Japānas valdības stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem
Par novada posma matemātikas olimpiādi 9.-12.klasēm
Matemātikas olimpiādes kārtība 5.-8. klases izglītojamiem
Diskusiju ciklā meklēs risinājumus efektīvākai pārejai no profesionālās izglītības uz darba tirgu

Sadarbības partneru aktualitātes
Gada sporta skolotāja 2014 balvu saņem divi skolotāji
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā “Gada sporta skolotājs 2014” titulu un piemiņas balvu saņēma Rīgas 41.vidusskolas
sporta skolotāja Antra Šverna un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas sporta skolotājs Dmitrijs Gorlačevs. Abu skolotāju konkursā iegūtais
rezultāts atšķīrās vien par vienu punktu.
A.Šverna par sporta skolotāju šajā skolā strādā kopš 2006.gada, vadot ne tikai stundas, bet arī interešu izglītības nodarbības visām
vecuma grupām. Viņa sadarbībā ar kolēģēm izveidojusi autorprogrammu sportā ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kritērijiem katrai apgūstamajai prasmei Rīgas 41.vidusskolai.
Skolotāju raksturo kā vienmēr dialogam atvērtu optimisti, kas rada skolēnos pārliecību un gandarījumu par paveikto, dod skolēniem
iespēju radīt un domāt pašiem. Skolotāja sporta stundās izmanto radošas un interesantas mācību metodes un veido skolēnos
pārliecību, ka sporta stundas nostiprinās veselību, mērķtiecību un sociālās prasmes. Rīgas 41.vidusskolas direktors Vitālijs Poļakovs
konkursa pieteikumā norādīja, ka skolotāju raksturo pozitīva attieksme pret skolēniem, atbildība pret profesionālo darbību un vajadzība
pēc nepārtrauktas pilnveidošanās un atvērtība. Skolotāja ieguvusi bakalaura grādu sportā, izglītības un sporta darba speciālista, visu
izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja, volejbola vecākā trenera specialitāti. Kopš 2013.gada septembra A.Šverna strādā arī par
volejbola treneri Minusas volejbola skolā.
Otrs “Gada sporta skolotājs” balvas saņēmējs ir D.Gorlačevs, kurš Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā strādā kopš 2008.gada. Viņš vada
ne tikai mācību stundas, bet arī ārpus klases nodarbības sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Skolotāju raksturo kā zinošu, aktīvu,
saprotošu un viņam piemīt spēja skolēnus ieinteresēt tajā ko māca. Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā Natālija Bagirova konkursa pieteikumā norāda, ka D.Gorlačevs ir radošs un enerģijas pilns, un ar savu personīgo
piemēru māca skolēniem būt sportiskiem, veseliem un motivētiem.
Skolotājs ieguvis profesionālo bakalaura grādu izglītībā un sporta skolotāja kvalifikācijā. Kopš 2013.gada D.Gorlačevs ir arī Liepājas
kompleksa sporta skolas peldēšanas treneris
Konkursu “Gada sporta skolotājs” Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja jau desmito gadu. Konkursa mērķis ir veidot pozitīvu attieksmi
pret fiziskajām aktivitātēm un motivēt skolēnus iesaistīties tajās, kā arī noteikt 2014.gada profesionālāko sporta skolotāju valstī.
Katra novada un pilsētas izglītības pārvaldes, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes bija aicinātas
pieteikt konkursam savus profesionālākos sporta skolotājus. Konkurss noritēja divās kārtās – pirmajā tika izvērtēti saņemtie pieteikumi
un sporta stundas videoieraksti, bet otrajā kārtā trīs dalībnieki ar lielāko iegūto punktu skaitu - Antra Šverna no Rīgas 41.vidusskolas,
Jānis Zakarīts no Balvu Valsts ģimnāzijas un Dmitrijs Gorlačevs no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas – prezentēja uzdotā mājasdarba
izpildi – dotās sporta stundas analīzi, kā arī atbildēja uz vērtēšanas komisijas jautājumiem.
“Gada sporta skolotājs” visi trīs otrās kārtas dalībnieki katrs saņēma dāvanu karti sporta inventāra iegādei dalībnieka pārstāvētajai
izglītības iestādei 500 eiro vērtībā, savukārt divi labākie sporta skolotāji saņēma arī piemiņas balvu un titulu.
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Izglītības un zinātnes ministrija rosina izmaiņas valsts mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai aprēķināšanas un sadales kārtībā
Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 15.janvārī, izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par grozījumiem valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam aprēķināšanas un sadales kartībā. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina sociālos un
sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus iepazīties ar piedāvātajām izmaiņām un sniegt savu viedokli un priekšlikumus.
Lai nodrošinātu priekšnosacījumus pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai un skolu tīkla sakārtošanai, paredzēts proporcionāli

mainīt izglītības pakāpju finansēšanas izmaksas, nosakot šādus koeficientus:
bērnu skaitam pirmsskolas grupās – 0,75;
1.-4. klases skolēnu skaitam – 0,8. Ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē (izņemot vidējās izglītības iestādes) ir 100 skolēni un
mazāk, koeficients ir 1;
5.–6.klases skolēnu skaitam – 1;
7.-9.klases skolēnu skaitam – 1,05;
10.–12.klases skolēnu skaitam – 1,2.
Savukārt skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās tiek piedāvāts piemērot koeficientu 0,75, neklātienes, tai
skaitā tālmācības, vispārējās izglītības programmās - koeficientu 0,5.
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam kā viens no mērķiem minēts institucionālā tīkla sakārtošana, norādot, ka
vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase) koncentrējama reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros. Noteikumu projektā ietverts
tiesiskais regulējums, kas nosaka, ka novadu un republikas pilsētu pašvaldības nepārdala mērķdotāciju, lai nodrošinātu tās
administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu vidējās izglītības pakāpē, ja skolēnu skaits 10.klasē ir
mazāks par tālāk minēto skaitu novados, novadu pilsētās un republikas pilsētās.
Pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums pedagogu atalgojumam, ja, atverot 10.klasi, skolēnu skaits klasē ir mazāks:
novados par 14 skolēniem;
novadu pilsētās un konkrētos novados par 18 skolēniem;
republikas pilsētās par 22 skolēniem.
Ministrija plāno 21 novada pilsētai un 12 novadiem palielināt normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba
algas likmi no 8,12 uz 9.
Ar noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40345394
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Aicina atzīmēt Drošāka interneta dienu 2015
2015. gada 10. februārī nu jau 12-to gadu pēc kārtas Latvijā tiks atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena ar saukli "Kopā par
labāku internetu!”. Vispasaules drošāka interneta dienas video aicinām skatīt šeit https://www.youtube.com/watch?v=cSCjCGxsCgw.
Katru gadu Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri organizē izglītojošus un
informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas, bibliotēkas un plašu sabiedrību. Aicinot interneta lietotājus domāt par drošību
un kopā radīt labāku interneta vidi, 2015. gada 9. un 10. februārī tiks organizētas šādas aktivitātes, kurās aicinām jūs aktīvi piedalīties:
9., 10. februāris. Seminārs skolēniem un skolotājiem “Projektu metode, mācoties drošību internetā”. Organizē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe
Latvia" Drošāka interneta centru. Seminārā dalībnieki diskutēs par interneta drošību mācību procesa kontekstā, kā arī paši veidos
mācību projektus etwinning.net vidē par drošību internetā. Pieteikšanās termiņš – 25.janvāris, aizpildot tiešsaistes anketu:
http://ej.uz/adrossinternets_2015. Dalība seminārā ir bezmaksas.
9., 10. februāris. 24 stundu Latvijas interneta lietotāju aptauja ar mērķi noskaidrot - kas, kādiem mērķiem un cik ilgi 24 stundu laikā
lietoja internetu. Sekojiet baneriem www.draugiem.lv, www.inbox.lv, www.delfi.lv, www.etwinning.lv, drossinternets.lv un citur, sākot no
9. februāra plkst.12 00, piedalieties aptaujā un aiciniet tajā piedalīties skolēnus un citus interesentus. Ar aptaujas rezultātiem tiks
iepazīstināta plaša sabiedrība.

Latvijas skolu un bibliotēku foto konkurss. Šogad skolas un bibliotēkas Drošāka interneta dienas ietvaros aicinām organizēt savas
aktivitātes, kas atbilst sauklim „Kopā par labāku internetu!”. Par plānotajām aktivitātēm aicinām informēt mūs, sūtot e-pastu
info@drossinternets.lv līdz 2015. gada 5.februārim. Mēs izveidosim aktivitāšu karti un publicēsim to www.drossinternets.lv. Pēc
pasākuma norises, līdz 17.02.2015., aicinām iesūtīt 3-5 fotogrāfijas, kas vislabāk raksturo saukļa „Kopā par labāku internetu!”
iedzīvināšanu pasākuma laikā. Labākie saņems balvas! Fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz e-pastu info@drossinternets.lv.
Maija Katkovska,
Net-Safe Latvia
Drošāka interneta centra vadītāja

Sākas JA-YE Latvija Ēnu diena 2015 vakanču reģistrācija
Ir atvērta Ēnu devēju - uzņēmumu, organizāciju, iestāžu - vakanču reģistrācija šī gada Ēnu dienai, kas 11. februārī un, ko tradicionāli
organizē praktiskās biznesa izglītības biedrība Junior Achievement -Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).
Ēnu devēju reģistrācija notiks jaunajā, lielākajā tiešsaistes karjeras izglītības biržā skolu jauniešiem - portālā www.enudiena.lv un tā
plānota līdz 2. februārim. Savukārt no 19. janvāra līdz 4. februārim pieteikšanos piedāvātajām vakancēm sāks skolēni, potenciālie
Ēnotāji.
Šogad Ēnu diena tiek organizēta sadarbībā ar naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmumu LatRosTrans, aicinot jauniešu
iepazīties ar dažādām inženierzinātņu profesijām, kurās patlaban jau vērojams darbinieku trūkums.
JA-YE Latvija Ēnu diena šī gada stratēģiskais partneris SIA LatRosRosTrans valdes loceklis Igors Stepanovs uzsver: "Būt inženierim
nozīmē spēt mainīt pasauli šī vārda vistiešākajā nozīmē, jo inženieris ir izgudrotājs un īstenotājs vienlaikus. LatRosTrans atbalsta šī
gada Ēnu dienu, jo uzskata, ka katram ilgtspējīgi domājošam uzņēmumam ir jāinvestē savos nākotnes darbiniekos. Tāpēc aicinām
uzņēmumus aktīvi iesaistīties šajā unikālajā pasākumā un izglītot savus potenciālos darbiniekus jau šodien, jo nākotni veido mūsu
šodienas lēmumi.”
JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns gandarīts: "Praktiskas karjeras izglītības programma Ēnu diena ir viens no
atpazīstamākajiem Junior Achievement zīmoliem Latvijas darba devēju un skolu jauniešu vidū. Mēs priecājamies par sasniegto, bet
izvirzām sev arī jaunus mērķus. Tāpēc stiprinot šo zīmolu, izveidojām jaunu grafisko identitāti un būtiski pilnveidojām portāla
www.enudiena.lv funkcionalitāti. Mūsu mērķis ir palielināt šogad piedāvāto vakanču skaitu par 15%, sasniedzot 6 500 vakances. Tāpat
ļoti ceram, ka portālā piedāvātās papildiespējas uzņēmumiem un organizācijām, visa gada garumā aicināt skolēnus pie sevis
ekskursijās, padarīs šo platformu pievilcīgu arī skolotājiem."
Ēnu diena 2014 piedalījās 725 Ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 5 703 vakances, uz kurām pretendēja 15 010 Ēnotāji. JA-YE Latvija
aicina uzņēmumus, organizācijas un iestādes aktīvi pieteikt savas vakances ēnošanai šajā gadā un dot iespēju arvien lielākam skolēnu
skaitam mērķtiecīgi plānot savu karjeru.
Par JA-YE Latvija Ēnu dienu
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties
darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba
ikdienu.
Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
JA-YE Latvija īsteno šo programmu un dod iespēju jauniešiem satikties ar saviem potenciālajiem darba devējiem jau četrpadsmito gadu.
Antra Laumane
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758;
E-pasts: antra@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
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:

Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

