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Klajā laists metodiskais materiāls Kino skolās
Konkurss jaunajiem kino entuziastiem „Mūsu 4.maija deklarācija”
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
Joprojām skolēni var pieteikties radošo darbu konkursam „Kā NANO izmainīs mūsu dzīvi?”
VPR aicina 7.-9.klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”

Ziņa. Viedoklis
Ministru prezidente: Gudra, zinātkāra galva un atsaucīga sirds ir lielākā Latvijas bagātība
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Ministru prezidente Laimdota Straujuma svinīgā un sirsnīgā ceremonijā sveica 2013./2014. mācību gada starptautisko mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pedagogus, pasniedzot viņiem Ministru kabineta Diplomus. Olimpiāžu laureātiem un viņu
skolotājiem izmaksātas valdības piešķirtās naudas balvas 26 117 eiro apmērā.
Šodien, apsveicot ar uzvarām starptautiskajās mācību olimpiādēs talantīgos Latvijas jauniešus, Ministru prezidente pauda lepnumu par
jauniešu sasniegumiem: „Es esmu pārliecināta, ka par jums visiem mēs vēl daudz nākotnē dzirdēsim kā Latvijā, tā pasaulē. Gudra,
zinātkāra galva un atsaucīga sirds – tās ir tās lielākās bagātības, kas var Latvijas valstij būt. Ja jūs būsiet gudri, tad zināsiet, kā
sasniegt savus sapņus, ja jūs strādāsiet ar savu sirdsapziņu, tad mūsu Latvijai labi klāsies. Novēlu jums atrast savu ceļu dzīvē, un - lai
jūs justu gandarījumu par sasniegto!”
Tāpat Ministru prezidente augstu novērtēja skolotāju darbu, palīdzot skolēniem sagatavoties olimpiādēm un lielu pateicību vecākiem
par atbalstu jauniešu talantam.
FOTO: starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāres pienākumu izpildītāja un Izglītības
departamenta direktore Evija Papule un Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja un vadītāja vietniece Agra
Bērziņa.
Kopumā 2014.gadā apbalvoti 16 skolēni no visas Latvijas - Daugavpils, Aglonas, Rīgas un Cēsīm, kuri piedalījās piecās
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: informātikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā, un 27 viņu pedagogi.
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalās labākie dažādu pasaules valstu vidusskolu skolēni. Pagājušajā gadā Latvijas
jaunieši minētajās mācību priekšmetu olimpiādēs ieguva 5 sudraba un 7 bronzas medaļas. Tas ir par 3 sudraba medaļām vairāk nekā
2012./2013. mācību gadā. Sudraba medaļas ieguva Deniss Dunaveckis starptautiskajā matemātikas olimpiādē Keiptaunā,
Dienvidāfrikā, Daniels Krimans starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Bali, Indonēzijā, Aleksejs Popovs, Aleksejs Zajakins un Kristaps
Čivkulis starptautiskajā informātikas olimpiādē Taipejā, Taivānā.
Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas tradīcija Latvijā notiek jau 17 reizi - kopš 1998.gada. Taču pirmo reizi Latvija
starptautiskajā olimpiādē piedalījās 1991. gadā ķīmijā, iegūstot divas bronzas medaļas.
VISC foto - http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20150318/gallery.shtml
Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Jaunie vides pētnieki tiekas forumā „Skolēni eksperimentē”
Šogad jau 13. gadu notika jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, ko rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
Bērnu un jauniešu vides izglītības centru „Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti.
Forums notika 14.martā plkst.10:00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā.
Forumā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu, kas prezentēja 65 dažādus ar vidi saistītus eksperimentus un pētījumus. Tradicionāli
foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas
fakultātes laboratorijās.
Šogad forums tika iekļauts lielākā projektā „Burto dabā, vidē, visumā“, kas tiek organizēts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku ietvaros. Interesantākie darbi tiks prezentēti svētku laikā vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā.

Pasākums
Notiks Latvijas kultūras kanona konkursa vidusskolēniem "Kultūras tradīcijas ģimenē"
noslēguma ceremonija
Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras tradīciju uzturēšanu ģimenēs dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos
novados, kas tiek koptas vismaz trijās paaudzēs.
Dalībai konkursa pirmajā kārtā pieteicās 56 komandas no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, bet aktīvu dalību ņēma 44

skolu komandas, no kurām otrajā kārtā tika izvirzītas 17 komandas. Žūrija lēma, ka dokumentālās īsfilmas par kultūras tradīcijām
ģimenēs, sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas - filmu režijas un producēšanas studentiem, veidos:
Valmieras 5. vidusskolas komanda ar scenāriju „Motors caur dzīvi rauj” (Vidzemes reģions), Kuldīgas Centra vidusskolas komanda ar
scenāriju „Sudraba piņģerota stāsts” (Kurzemes reģions), Jelgavas Mūzikas vidusskolas komanda ar scenāriju „Ucināmās dziesmas
Vaivadu ģimenē” (Zemgales reģions), Rugāju novada vidusskolas komanda ar scenāriju „Kultūras tradīcija Grigānu ģimenē – rudzu
maizes cepšana” (Latgales reģions), Ogres Valsts ģimnāzijas komanda ar scenāriju „Mākslas dienas Aulmaņu ģimenē” (Rīgas
reģions).
Žūrija nolēma arī piešķirt trīs speciālbalvas: Valsts izglītības satura centra un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalva – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas komandai par scenāriju „Jaunlatvieša gēns”, LR Kultūras ministrijas speciālbalva – Zolitūdes ģimnāzijas komandai
par pētījumu un scenāriju „Latvijas neaptveramās debesis un to iekarotāji”, Latvijas Nacionālā kultūras centra specbalva Madonas
Valsts ģimnāzijas komandai par scenāriju „Jostu aušana Zāberu dzimtā, tagad Madonas novada Karlsonu ģimenē.”
2.kārtā žūrija izvirzīja arī Streņču novada vidusskolas, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Tukuma Raiņa
ģimnāzijas, Skrundas vidusskolas, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas komandas.
Konkursa noslēguma ceremonija notiks š.g. 27.martā plkst. 13:00 Rīgā, kinoteātra Splendid Palace mazajā zālē.
Uz konkursa noslēguma ceremoniju, apbalvošanu un specbalvu pasniegšanu, ka arī izvirzīto īsfilmu noskatīšanos, tiek aicinātas visas
2. kārtai izvirzītās 17 skolu komandas un viņu skolotājas/i.
Pasākuma pirmajā daļā būs iespējams noskatīties konkursa gaitā tapušās piecas dokumentālas īsfilmas par ģimenēm Latvijā, kas kopj
kādu kultūras tradīciju vismaz 3 paaudzēs. Otrajā daļā - finālistu apbalvošana un viesu priekšnesumi. Fināla ceremoniju vadīs Jānis
Skutelis.
Konkursa aktivitātēm iespējams sekot līdzi facebook.com lapā: https://www.facebook.com/kulturaskanons
Īsfilmas pēc konkursa noslēguma varēs noskatīties arī mājaslapā – www.visc.gov.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
Klajā laists metodiskais materiāls Kino skolās

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem «Kino skolās», kura
mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. «Kino skolās» ir metodiskais
materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, ir izveidots materiāls, kurā ir apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko
skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā.
Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un 10.–12. klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams
izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību,
kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.
Mērķis ir palīdzēt skolotājam izvēlēties konkrētu latviešu filmu, tās fragmentu, lai paspilgtinātu vai ilustrētu kādu noteiktu mācību tēmu.
Visiem mācību stundu plānu paraugiem ir ieteikuma raksturs. Filmas, kuras var izmantot mācību procesā, ir ievietotas portālā
www.filmas.lv. Turpat atrodami arī mācību stundu plāni (pdf formātā), kurus iespējams lejupielādēt. To paraugi iekļauti informatīvajā
izdevumā «Kino skolās».
Projektā ir izmantota 21 Latvijā veidota filma («Romeo un Džuljeta», «Klucis – nepareizais latvietis», Pavasaris Vārnu ielā», «Spēlēju,
dancoju», «Čiža acīm» u.c.). Tās ir animācijas, dokumentālās un spēlfilmas, kas tapušas pēdējos gados. (Iekļautas ir arī divas Latvijas
Kultūras kanona filmas – dokumentālā kino klasika «Vecāks par desmit minūtēm» un «Baltie zvani»).
Projektā plecu pie pleca ir strādājuši gan pedagogi, kuri sagatavojuši stundu plānus un darba lapas, gan kinoteorētiķi, kuri izveidojuši
aprakstus par katru filmu, raksturojot šo filmu mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus, kā arī iezīmējot dažādus kultūrvēsturiskos
kontekstus.
Šīs atšķirīgās pieejas – pedagoģiskā un kultūrvēsturiskā – paplašina izveidotā materiāla funkcijas un lietojumu. Ceram, ka šie teksti
ieinteresēs skolotājus un skolēnus, padziļinās izpratni par konkrēto filmu un tās veidotājiem. Ceram, ka kino un Latvijā tapušās filmas
soli pa solim kļūs par būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Lai veicinātu jauniešu radošumu un spēju orientēties audiovizuālajā pasaulē, ir būtiski pilnveidot un padziļināt skolēnu izpratni par kino
valodu un veicināt prasmi tajā orientēties. Lielu uzmanību kino un kvalitatīvu filmu tuvināšanai skolai pievērš Ziemeļvalstīs – īpaši
Dānijā – un arī Lietuvā. Latvijai šis ceļš vēl priekšā. Šis metodiskais materiāls skolotājiem ir tapis, lai veicinātu Latvijas kino un Latvijā
radīto filmu integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību procesā.
8. aprīlī plkst. 16.00 kinoteātrī «Splendid Palace» notiks projekta prezentācija. Aicinām pedagogus pieteikties dalībai šai pasākumā,
kurā būs iespējams saņemt izdevumu Kino skolās, kā arī gūt praktisku informāciju par vietnes www.filmas.lv lietošanu.
Pieteikties pasākumam: nfc@nfc.gov.lv
Informācija:
Projekta vadītāja Dita Rietuma

dita.rietuma@nfc.gov.lv

Konkurss jaunajiem kino entuziastiem „Mūsu 4.maija deklarācija”
Valsts kanceleja un Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolēnus un studējošos veidot video par 1990. gada 4. maijā pieņemto
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, tās vēstījumiem un nozīmi mūsdienu sabiedrībai.
„25 gadi jeb ceturtdaļgadsimts, kurā atjaunotā Latvijas Republika atguvusies no padomju varas važām, kļuvusi par pilnvērtīgu Eiropas
Savienības dalībnieci, priecājusies par lielām un mazām uzvarām, meklējusi un atradusi risinājumus krīzes brīžos, palikusi uzticīga
demokrātiskām vērtībām un turpina pārliecinoši tiekties pēc labākas dzīves ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Taču tas viss nebūtu bijis
iespējams bez 1990. gada 4. maijā parakstītās Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunošanas deklarācijas, kura bija, ir un būs viens no
mūsu valsts suverenitātes pamatiem”, pārliecināta Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.
Valsts kanceleja, izsludinot video konkursu „Mūsu 4. maija deklarācija”, aicina tajā piedalīties jaunos video amatierus un entuziastus,
kuri video veidošanu sākuši izzināt pašu spēkiem. Nozīmīgākais ir video vēstījums un saturs, tāpēc konkursa dalībnieki var likt lietā
savu izdomu un uzņemt video ar mobilā telefona kameru, GoPro, fotokameru, kā arī meklēt citus tehniskos risinājumus.
Konkursa vērtēšanā piesaistīta kompetenta žūrija, kas noteiks 15 labākos video, kurus Valsts kanceleja publicēs sabiedrības
balsojumam interneta vietnē Youtube.com. „Mūsdienās audiovizuālu vēstījumu var izveidot arī ar pavisam vienkāršiem tehnoloģiskajiem
rīkiem - pat ar mobilā telefona kameru. Tehnoloģiskās ierīces var būt ne tikai spēļlietiņas, bet arī ierocis, lai izzinātu pasauli un veidotu
padziļinātu izpratni par vēsturiskajiem procesiem un jēdzieniem, kas būtiski mūsdienu Latvijai un tās sabiedrībai. Šī konkursa uzvarētāji
iegūs ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, - veiksmīgākie darbi tiks demonstrēti 4. maijā uz lielā ekrāna pie Brīvības pieminekļa”,
stāsta viena no konkursa žūrijas komisijas loceklēm, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma.
Jaunieši konkursā var piedalīties gan individuāli gan grupās trīs kategorijās: 5. - 9. klase, 10. - 12. klase un studējošie. VISC mudina
skolu direktorus un skolotājus atbalstīt savus audzēkņus, palīdzot viņiem gan ar informāciju, gan ar skolas rīcībā esošajām
tehnoloģijām (piemēram, gaismošanas aprīkojumu, mikrofoniem u.tml.).
Īsfilmas konkursam jāiesniedz līdz 12. aprīlim. Video konkurss tiek organizēts sadarbībā ar VISC un Kultūras ministriju deklarācijas
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas 25. gadadienas svinību ietvaros.
Pirms uzsākt darbu pie filmu veidošanas, noteikti iepazīstieties ar konkursa nolikumu: http://ej.uz/5y3x

Zane Ozola
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. 67082912
Zane.Ozola@mk.gov.lv

VISC aktualitātes
Filozofijas 1.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā
Ekonomikas 16.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Vides projektu 20.valsts olimpiādes rezultāti
Izglītojamo motivācijas veidošana
Tuvojas Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm rezultāti
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Joprojām skolēni var pieteikties radošo darbu konkursam „Kā NANO izmainīs mūsu dzīvi?”
Starptautiskās zinātniskās konferences “EuroNanoForum 2015” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas

Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko

universitāti (RTU) un LU Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI), tiek rīkots Latvijas vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu radošo
darbu konkurss.
Konkurss mērķis ir rosināt skolēnos interesi par nanomateriāliem un nanotehnoloģijām. Konkursa mērķauditorija ir jebkurš vispārējās
izglītības iestādes 10.-12. klases skolēns. Konkursā var piedalīties vai nu ar eseju vai zinātniski pētniecisko darbu par tēmu “Kā nano
izmainīs mūsu dzīvi?” Konkursam iesniegto rakstu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 7000 vārdus.
Esejas vai zinātniski pētnieciskie darbi ir jāsniedz konkursa komisijai līdz 2015. gada 1. aprīlim. Darbi iesūtāmi: gita.silina@lu.lv.
Labāko darbu autoriem būs ekskluzīva iespēja apmeklēt modernākās pētnieciskās laboratorijas, 8. maijā piedalīties
NanoResearchSlam festivālā, kā arī 12. jūnijā – “EuroNanoForum 2015” izstādē “FutureFlash!”, Rīgā, viesnīcas Radisson Blu Hotel
Latvija Konferenču un Pasākumu centrā.
“EuroNanoForum 2015” mērķis ir palīdzēt stiprināt Eiropas konkurētspēju un atbalstīt ražošanas nozaru atjaunošanu. ENF ir pasaules
nanotehnoloģiju kopienu domnīca, kurā tiek apspriesti jaunākie pētījumu rezultāti un sniegts redzējums nanotehnoloģiju ietekmē
globālajā tirgū.
“EuroNanoForum 2015” notiks 2015. gada 10.-12. jūnijā Rīgā, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Vairāk
informācijas: www.euronanoforum2015.eu.

Papildus informācija:
Gita Siliņa
T.: 26414140
e-pasts: gita.silina@lu.lv

VPR aicina 7.-9.klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”
Laika posmā no 2015. gada 10. marta līdz 23. martam Vidzemes plānošanas ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības
centrs aicina 7.-9. klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”. Konkursa galvenā balva – bezmaksas
ekskursija uz kādu no Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestādēm, kurā iespējams apgūt konkursa dalībnieka norādīto sapņu
profesiju. Ar konkursa palīdzību pamatizglītību iegūstošajiem skolēniem tiek dota iespēja rast priekšstatu par iecerētās nākotnes
profesijas apguves iespējām, tikties ar profesionālās izglītības iestādes personālu, kā arī viesoties uzņēmumos, kuros konkrētās
profesijas pārstāvji strādā ikdienā.
Konkurss sastāv no 2 daļām. Vispirms konkursa dalībniekiem jāpiedalās viktorīnā, lai, atbilstoši norādītajām interesēm, pārbaudītu
savas zināšanas, cik daudz jau šobrīd skolēns zina par savas izvēlētās nākotnes profesijas specifiku.
Viktorīnas jautājumi pieejami šeit - https://docs.google.com/forms/d/1sspMwHLUW3Y_103P_BMB1U8cE9WTrcLu9TqhBRC_AM/viewform?c=0&w=1
Pēc tam, kad jautājumi aizpildīti, skolēniem jāsagatavo vēstījums „5 minūtes manā nākotnes profesijā”, attēlojot tipiskas 5 minūtes no
sava iespējamās nākotnes profesijas pārstāvja ikdienas, parādot labumu, ko šīs profesijas pārstāvis sniedz sabiedrībai. Vēstījums var
tikt sagatavots jebkādā radošā formātā (eseja, dialogs, videosižets, fotoreportāža, zīmējums, komikss, kolāža utt.).
Konkursa nolikums pieejams šeit - http://www.vidzeme.lv/upload/skolenu_konkursa_nolikums.pdf.

Viktorīnas jautājumu aizpildīšanas un radošā darba iesūtīšanas termiņš ir līdz 2015.gada 23.martam.
Konkursa mērķis ir ne tikai iedrošināt skolēnus domāt par savas nākotnes karjeras iespējām un pārdomāt izvēlētās profesijas saistību
ar tendencēm darba tirgū, bet arī akcentēt Vidzemes reģionā esošo profesionālās izglītības iestāžu piedāvātās iespējas un
priekšrocības, ko dod specifiska amata apgūšana. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam, lielākajā daļā izglītības
iestāžu, infrastruktūra un materiālā bāze uzlabota tā, lai sniegtu saviem audzēkņiem augsta līmeņa zināšanas un profesionālās
iemaņas, ko novērtē nākamie darba devēji. Ekskursijas laikā tiks izcelti īstenotie Eiropas Savienības fondu projekti skolās, akcentējot
ieguvumu, ko šāds atbalsts sniedzis.
No 2015. gada 27. aprīlim līdz 15. maijam konkursa uzvarētāji viesosies Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Valmieras tehnikumā,
Smiltenes tehnikumā, Priekuļu tehnikumā, kā arī Ērgļu Profesionālajā vidusskolā, lai iepazītos tuvāk ar profesionālās izglītības iestāžu
piedāvātajām mācību programmām, kā arī iepazīsies ar skolu absolventu veiksmes stāstiem kā mācības profesionālās izglītības
iestādē ietekmēja viņu karjeru. Ekskursiju laikā konkursanti tiks iepazīstināti ar ES fondu īstenotajiem projektiem izglītības iestādēs.
Konkurss tiek organizēts Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes
plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

Papildu informācija:
Maija Rieksta, ES fondu informācijas centra
Tehniskās palīdzības projekta speciāliste
maija.rieksta@vidzeme.lv,
Mob.t. +371 26099521
Informāciju sagatavoja:
Anita Āboliņa, ES fondu informācijas centra
Tehniskās palīdzības projekta sabiedrisko attiecību speciāliste,
anita.abolina@vidzeme.lv;
Mob.t.+371 29454752

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:

