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Ziņas. Jaunumi
Valsts izglītības satura centrs no 1.oktobra līdz 8.oktobrim organizē Drošības nedēļu
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar dažādām institūcijām organizē
gadskārtējo Drošības nedēļu no 1. līdz 8.oktobrim, lai veicinātu tādas skolēnu
prasmes kā spēju izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt
personiski atbildīgu un veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu attīstību, kā arī
veselīgus un drošus paradumus ikdienā. VISC aicina pedagogus ar bērniem un
viņu vecākiem šajā rudenī aktualizēt šādas tēmas – drošība internetā, fiziskā
drošība un izpratnes veicināšana par donoru kustību Latvijā. Drošības nedēļas
ietvaros notiks vairāki pasākumi.

Izglītojošas stundas 4.klašu skolēniem par drošību, izmantojot
mobilās lietotnes
Lai akcentētu sākumskolas bērnu drošības nozīmi, izmantojot mobilās lietotnes,
Drošības nedēļas ietvaros tehnoloģiju uzņēmums Cisco vadīs informatīvas stundas
4. klašu skolēniem Rīgas Angļu ģimnāzijā un Rīgas Teikas vidusskolā. Tehnoloģiju
blogeris un mājas lapas Kursors.lv izveidotājs Kristaps Skutelis dalīsies pieredzē,
kā droši lietot internetu, runās par bērnu vidū populārāko aplikāciju draudiem un ar piemēriem izspēlēs situācijas, kādas bērni var
piedzīvot, izmantojot mobilās lietotnes. Informatīvās stundas tiek rīkotas sadarbībā ar CERT.lv un Drossinternets.lv

Drošības nedēļas pasākums Daugavpilī “Viena diena drošībai”
VAS Latvijas dzelzceļš un deviņas citas organizācijas (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, AS Latvijas gāze, Valsts
Policija, AS Sadales tīkls, Latvijas Banka, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Drošāka
interneta centrs un AS Latvijas valsts meži) Drošības nedēļas ietvaros 2.oktobrī Daugavpilī organizē pasākumu “Viena diena drošībai”.
Pasākumā piedalīsies Daugavpils pilsētas un pagastu skolu 4.klašu skolēni (833 bērni).
Pasākuma laikā Daugavpilī notiks arī filmas “Lai dzīvo bērni!” pirmizrāde. Šī gada projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros tapusi režisores
Dainas Rašenbaumas un redaktores Kristas Vāveres filma “ Tas notiek ar tevi”.
Katram mūsu filmas varonim ir kāda diena, kuru viņš vai viņa atcerēsies uz visiem laikiem. Tās ir dienas, kad viņi piedzīvojuši ko
sāpīgu, briesmīgu un traumējošu. Tās ir arī viņu laimīgās dienas. Jo viņi ir izdzīvojuši. Pārcietuši operācijas, sāpes, dusmas... un tomēr
viņi ir dzīvi. Viņi stāsta par pārdzīvoto tādēļ, ka negrib, lai tas, kas notika ar viņiem, jebkad nenotiktu ar tevi.
Stāsti, kurus filmā redzēsiet, nav retums. Tie notiek katru dienu tepat līdzās. Ne visi beidzas traģiski. Daži tā arī paliek atmiņā kā joki un
jautrības. Daži – atstāj sāpīgas sekas uz visu dzīvi. Kaut kādā vecumā mēs gribam būt pieauguši. Izrādās, ka pieaudzis tu esi nevis
tad, kad tev ir savs mocis un tiesības, bet kad saproti, ka tas, ko dari, ir tevis paša labā vai ļaunā. Ne skolotāju, ne vecāku, ne policijas
vai draugu, bet tevis paša labā vai ļaunā. Tādēļ pirms dari, tiešām padomā, vai esi gatavs arī sliktākajam, kas var notikt.
Ar savām idejām un atbalstu projektā gadu no gada piedalās AS Latvenergo, VAS Latvijas Dzelzceļš un Ceļu satiksmes drošības
direkcija.
Drošības nedēļas laikā tiks nodrošināta filmas demonstrēšana arī Latvijas skolās.

Informatīvas lekcijas jauniešiem par asins ziedošanu
Valsts asinsdonoru centrs aicina Latvijas skolas iesaistīties sabiedrības izglītošanā par asins ziedošanu un donoru kustību. Ir
sagatavots informatīvs lekciju ciklu vidusskolas vecuma jauniešiem ar mērķi sniegt informāciju par asins ziedošanu, sadalīšanu,
uzglabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm, tādejādi mudinot jauniešus būt aktīviem sabiedrības locekļiem un iesaistīties
donoru kustībā. Skolas tiek aicinātas pieteikties arī ekskursijai Valsts asinsdonoru centrā.
Drošības nedēļas laikā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.klašu skolēni tiks iepazīstināti ar donoru kustību Latvijā.
Pieteikt lekcijas savā skolā iespējams rakstot uz e-pastu: ina.svilane@vadc.gov.lv vai zvanīt 67408874.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas aicinājums
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau devīto gadu pēc kārtas aicina 6.–8. klašu skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā

topošajiem mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – „Gribu būt mobils!”. Tā uzvarētāji būs zināmi 2016. gada pavasarī. Konkursa
mērķis ir pilnveidot 6.- 8.klašu skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un par personīgās drošības garantēšanas
iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot aizraujošu un kvalitatīvu izglītības modeli – konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem. Tieši šajā
vecumā skolēni ceļu satiksmē ir ne tikai gājēji, bet arī velosipēdu vadītāji un vēlas kļūt par mopēdu vadītājiem. Viņiem jāmāk pieņemt
atbildīgus lēmumus arī sarežģītās satiksmes situācijās.
Sākot ar 28. septembri ir iespējams aizpildīt pieteikuma anketu mājas lapā www.bērniem.csdd.lv, izmantojot linku no konkursa banera
vai arī mājas lapā www.gribubutmobils.lv .
Konkursu organizē CSDD sadarbībā ar SIA „Aģentūra VB Plus”. Projekts tiek finansēts no OCTA prēmijām. Projektu atbalsta Rīgas
Motormuzejs, SIA „Skaisto skatu aģentūra”, SIA „Ādažu kukulītis” un gardie „Kinder” produkti.

Diagnosticējošie darbi par ceļu satiksmes drošību 4.klases un 8.klases skolēniem
Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis diagnosticējošos darbus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. To mērķis ir noskaidrot
skolēnu satiksmes drošības izglītības prasmes, zināšanas un vērtības, veidot attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē.
Diagnosticējošā darba izpildes laiks – 40 minūtes. Darba saturs būs latviešu valodā. Skolu un skolēnu rezultāti netiks salīdzināti savā
starpā. Piedalīšanās diagnostikā ir skolas brīva izvēle. Diagnosticējošo darbu izglītības iestādēm iespējams organizēt: 4.klasē no
2015.gada 2. līdz 6.novembrim; 8.klasē no 2015.gada 9. līdz 13.novembrim;
Darbs būs pieejams un izpildāms tikai elektroniski tīmekļa vietnē norādītajos datumos no plkst. 8:00 līdz 17:00. Skolām elektroniski tiks
izsūtīta plašāka informācija.
Papildus informācijai jāsazinās ar Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecāko referenti
Inesi Bautri - tālrunis 67814239; e-pasts inese.bautre@visc.gov.lv

VISC aktualitātes
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas seminārs vēstures skolotājiem
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem
Konference par lasītprasmi pirmsskolā un sākumskolā
Profesionālās izglītības iestāžu lauksaimniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs
Noticis seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem
Notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā
Seminārs Latvijas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju MA vadītājiem

* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Datorika mācīs skolēniem radīt informācijas tehnoloģijas
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, 157 Latvijas vispārizglītojošās skolās tiek realizēta jaunas datorikas programmas aprobācija.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) šīm skolām piedāvā aprobācijai piecas programmas, kas paredzētas dažādām klašu grupām ar
atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni.

Mācību programmas Datorika apgūšana paredz agrāku digitālo kompetenču
attīstīšanu skolēniem, kas noderēs ikdienā informācijas iegūšanai, apstrādei,
analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
izmantošanai mācību procesā.
Lai nodrošinātu datorikas (computing) elementu apguvi pamatizglītības pakāpē atbilstoši
nozares attīstības tendencēm un efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā, VISC izveidoja darba grupa 17 cilvēku sastāvā. Tika
izstrādāti pieci Datorikas mācību priekšmeta programmu paraugi. Darba grupā bija
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), VISC, profesionālo asociāciju un augstskolu
pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu direktori un dažādu tipu izglītības iestāžu informātikas un
programmēšanas pamatu skolotāji Programmas atzinīgi novērtēja IZM pieaicinātie četri
eksperti no augstskolas, profesionālās asociācijas un izglītības iestāžu pārvaldes un
izglītības iestādes. Ar “Accenture Latvia” finansiālo atbalstu, sākot ar šī gada maiju, tiek
izstrādāti mācību metodiskā nodrošinājuma komplekti katrai mācību stundu, saskaņā ar
darba grupas izstrādāto Datorikas mācību priekšmeta programmām.
Dace Tomsone, Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja ir viena no Datorika mācību
priekšmetu programmu un mācību metodiskā nodrošinājuma satura izstrādes darba grupas
dalībniecēm. „Balstoties uz Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam un
informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm - algoritmiskās domāšanas un informācijpratības īpatsvara palielināšana izglītības
programmās un prioritātēm, darba grupās tika veikta pilna spektra analīze, t.sk., darba tirgus un sabiedrības vajadzības, izglītības
iestāžu iespējas un datorikas apguves pieredze citu valstu vispārizglītojošās skolās. Būtiskākā novitāte ir tā, ka līdz šim informātikas
stundās apguvām tikai informācijas tehnoloģijas lietošanu, kas ir viena no Datorikas apakšnozarēm, tad jaunās Datorikas mācību
priekšmetu programmas aptver visas piecas Datorikas apakšnozares. Šajās mācību programmās ir ietvertas ikvienam skolēnam
apgūstamās zināšanas, prasmes (kompetences) jau šodien, lai vēlāk kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli,
konkurētspējīgu darba vietu radītāju un veicinātu reģionālo attīstību”, skaidro Dace Tomsone.

Maksims Jegorovs, “Accenture Latvia” vadītājs, uzņēmuma, kurš, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu ar VISC,
izstrādājis un uztur jaunās programmas mācību saturu, norāda, ka šis ir milzīgs, daudzsološs solis uz priekšu. “Pēc
“Accenture” novērtējumiem, 75% no Latvijas iedzīvotājiem pamata IT zināšanas būtiski ietekmē darba iegūšanas vai
algas palielināšanas iespējas. 25% no darbiniekiem dažādās jomās būtu nepieciešams papildināt IT zināšanas, lai
efektīvāk pildītu savus darba pienākumus. Tieši tādēļ izmaiņas, kuras notiek Latvijas izglītības sistēmā ir solis tuvāk, lai
mēs radītu augsni cilvēku labklājībai Latvijā,” pārliecību pauž M.Jegorovs.
Guntis Štamers, četru bērnu tēvs un informācijas tehnoloģiju speciālists atzīst, ka datorprasmes 21.gadsimtā, līdzīgi kā
rakstītprasme 19.gadsimtā, pieder pie tām prasmēm, kas jāapgūst ikvienam, lai spētu veiksmīgi strādāt lielākajā daļā
profesiju. “Datora lietošanai jāapgūst galvenās prasmes – ātri atrast vajadzīgo informāciju, rūpēties par savu un savas
informācijas drošību, prast datoru izmantot mācību vai darba uzdevumu veikšanai.
“Jāturpina diskutēt par datorikas saturu kopējā mācību saturā, tā mācīšanas veidu un organizāciju; nepieciešama
pedagogu pedagoģisko un digitālo kompetenču un medijpratības pilnveide, lai apzinātu izaicinājumus harmoniskas
personības veidošanā, ko piedāvā 21.gadsimts.
Būtu svarīgi gan vecākam, gan skolotājam, gan uzņēmējam apzināties savu reāli pozitīvo ieguldījumu bērnu izglītošanā,”
stāsta Ineta Upeniece, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja.
Lai sekmīgāk īstenotu pilotprojekta “Datorika” aprobāciju, šī gada vasarā tika veikti vairāki pasākumi, skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanai. Liepājas Universitātē 150 pilotskolu skolotāji varēja apgūt studiju programmu datorikas
skolotāja pamatizglītības kvalifikācijas ieguvei. Atbastot projektu, uzņēmums “Accenture Latvia” un apgāds "Lielvārds", kā
arī vairāki LIKTA uzņēmumi īstenoja vairākus skolotāju apmācības projektus, tādējādi iedrošinot un stiprinot viņu
zināšanas un prasme, lai datorikas projekts tiktu īstenots kvalitatīvi.
Skolotāju apmācības šī gada vasarā tika finansētas no valsts budžeta. Pedagogu mācībām 2015.gadā kopumā atvēlēti
220 000 eiro. Savukārt datorikas mācību satura izstrādi un uzturēšanu nodrošina uzņēmums “Accenture Latvia”, kurš
nākamo trīs gadu laikā šīs programmas attīstībai plāno ieguldīt vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.

Papildu informācija:
Aija Klefelde “Accenture Latvia” komunikācijas konsultante
Tālr.: +371 26689465
E-pasts: aija.klefelde@hauska.com

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R”, SIA “AP
Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina
Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes
iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2015./2016. mācību
gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības
iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.
Konkurss ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai,
vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot
bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei
ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti
atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. Šogad norisinās
divpadsmitais Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa norises gads.
Pieteikšanās konkursam
Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2015.gada 21.decembrim, elektroniski
reģistrējoties un izveidojot savu profilu “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv
sadaļā “Makulatūras vākšanas konkurss” izveidotajā elektroniskajā datu bāzē.
Aicinām izglītības iestādes būt tālredzīgām – reģistrēties konkursam un sākt vākt
makulatūru jau tagad, tādējādi ar katru savākto makulatūras kilogramu pietuvinot
sevi uzvarai.
Makulatūras vākšana un uzskaite
Konkursa ietvaros iespējams vākt biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus,
burtnīcas, klades, kā arī salocītus kartona iepakojumus. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes.
Lai nodrošinātu regulāru makulatūras izvešanu, konkursa dalībniekiem periodiski ir jāatjauno informācija konkursa datu bāzē par
provizoriski savākto makulatūras daudzumu izglītības iestādē.
Konkursa ietvaros makulatūra jāvāc līdz 2016.gada 14.martam.
Līdz 14. martam konkursa datu bāzē jāreģistrē arī galējais izglītības iestādes savāktais makulatūras daudzums, kā arī jānorāda
aktīvākais makulatūras individuālais vācējs.
Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības
iestādes savāktā makulatūras apjoma.
Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2016. gada 9. maijā, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām no “Zaļā josta” un
konkursa atbalstītājiem – naudas balvām 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR vērtībā, kā arī vērtīgajām vides izziņas ekskursijām, ko
uzvarētājiem sarūpējusi AS “Latvijas valsts meži”. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus –
aktīvākos makulatūras vācējus.
Katra skola, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra.
2016. gada maijā norisināsies svinīgā konkursa uzvarētāju apbalvošana un oficiālais konkursa noslēguma pasākums ar mūziķu
uzstāšanos un radošajām darbnīcām.

Papildu informācija:
Žanna Klaucāne,
Tālr.: 67808321;
E-pasts: konkurss@zalajosta.lv;

Skolēnus aicina piedalīties LU Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētkos
Torņakalnā
Latvijas Universitātes (LU) paspārnē darbojas Jauno biologu, fiziķu, ģeogrāfu un
ķīmiķu skolas, Vides akadēmija, kā arī Mazā matemātikas universitāte, kas visa
mācību gada garumā piedāvā daudzveidīgas LU studentu un mācībspēku rīkotas
bezmaksas nodarbības 8. – 12. klašu skolēniem. Laikā no 18. līdz 25. septembrim
„Jauno skolas” ikvienu interesentu aicina pieteikties uz iepazīšanās pasākumu.
Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki „Daba un zinātne - aizraujoši!”
notiks sestdien, 3. oktobrī, plkst. 10.00 – 15.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā
centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.
Svētku laikā skolēniem būs iespēja vienlaicīgi iepazīt visas sešas „Jauno skolas”,
lai izvēlētos sev saistošāko turpmākajam mācību gadam. Sadarbojoties ar LU
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru, tās visas dalībniekiem būs sarūpējušas aizraujošas eksakto mācību priekšmetu
darbnīcas, kurās pētīt, eksperimentēt un risināt netradicionālus uzdevumus kopā ar vienaudžiem no visas Latvijas. Tāpat svētku laikā
jaunieši jau laikus varēs izmēģināt, kā tas ir – studēt modernākajā studiju ēkā Baltijā – jaunajā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā
Torņakalnā.
Ikgadējie svētku atbalstītāji SIA „Metrum” un AS „Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts” jauniešus aicinās iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas ļaus pārliecināties, ka eksaktās zinātnes ir aizraujoša un
perspektīva joma nākotnes karjeras izvēlei.
Turpmāk nodarbības reizi mēnesī notiks katrā no „Jauno skolām” atsevišķi, piedāvājot plašu aktivitāšu klāstu: konkursus, lekcijas,
praktiskas nodarbības laboratorijās un brīvā dabā, eksperimentus un pētījumus.
Dalību svētkiem no 18. līdz 25. septembrim iespējams reģistrēt: ej.uz/q7mg. Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Papildu informācija:
Santa Margeviča
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
projekta koordinatore
Tālr.: 67033740
E-pasts: santa.margevica@lu.lv

Konkursā noskaidros Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2016
Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludina konkursu „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta
2016”, lai noskaidrotu, kura pilsēta nākamajā gadā kļūs par jaunatnes pasākumu centrālo norises vietu.
Šāds konkurss tiek rīkots pirmo reizi un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un
pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Līdz šā gada 13. oktobrim pašvaldības ir aicinātas pieteikties konkursam un cīnīties par iespēju 2016. gadā kļūt par pirmo Latvijas
Jauniešu galvaspilsētu. Uzvarētājs visa gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajiem Latvijas jaunatnes pasākumiem.
“Mēs vēlamies stiprināt jauniešu sabiedriskās līdzdalības kultūru, aicināt pašus jauniešus apzināties, kas ir viņu sapņi un mērķi, un
arvien attīstīt prasmes un gribasspēku tos piepildīt. Pieaugušo uzdevums ir piedāvāt laiku un vietu, kur jaunieši aktīvi un atbildīgi
iesaistās novada, pilsētas, valsts attīstībā,” konkursa ieceri skaidro izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. “Es ticu, ka šī var kalpot
kā platforma, kur rasties un attīstīties jaunām, drosmīgām, izcilām idejām, Latvijas nākotnei, ko mūsu jaunieši paši veidos.”
Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusa ieguvēja noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un sabiedrības balsojuma rezultāti. No
26. oktobra ikvienam būs iespēja nobalsot par kādu no trim pilsētām, kas tiks izvirzītas finālam, konkursa mājaslapā
www.jauniesugalvaspilseta.lv.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa pieejama mājaslapā www.jauniesugalvaspilseta.lv.
Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016” organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Jaunatnes padomi un
jauniešu organizāciju “Avantis”.

Papildu informācija:
Dace Zariņa,
Biedrība “Avantis” projektu vadītāja
dace@avantis.lv, 29252028
Informāciju sagatavoja:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047893, 26689592
www.izm.gov.lv
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