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Valsts izglītības
satura centrs
sveic Valsts
svētkos 11. un
18.novembrī!
LATVIJA, LATVIJA!
Dzimtene mana! Tu –
labā!
Likteņa zvanā kāds
jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles
senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko
vārdu – Astoņpadsmit!
/ Lūcija SāgamežaNāgele, 1945/

Ziņas. Jaunumi
Studentu un darba ņēmēju nodarbinātības palielināšana
Neraugoties uz relatīvi augsto bezdarba līmeni, joprojām visā Eiropā ir brīvas darba vietas metāla un elektrosektora nozarē. Saistībā ar
straujo tehnoloģiju un zināšanu attīstību Eiropas metālapstrādes un elektrosektora uzņēmumiem ir aizvien grūtāk atrast prasmīgu
darbaspēku, kas atbilstu attiecīgo ražošanas procesu prasībām. Izglītības sistēma atpaliek no izmaiņām ražošanā un nav pietiekami
elastīga, tādējādi rodas prasmju trūkums. Darbinieki, savukārt, saskaras ar izaicinājumu sekot līdzi nozares mainīgajām prasībām, lai
saglabātu darbavietas, konkurētspēju un produktivitāti.
Lai sasniegtu reindustrializācijas mērķi Eiropā un apmierinātu tirgus prasības, ir nepieciešams veikt plaša spektra pasākumus. Lai

reaģētu uz šīm vajadzībām, lai uzlabotu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas nākotnē, paaugstinātu nodarbinātības līmeni un
uzlabotu vispārējo konkurētspēju Eiropas metāla un elektrosektora uzņēmumiem, partneri no Horvātijas, Latvijas, Slovākijas un
Slovēnijas ar kopīgiem spēkiem piedalās skillME projektā, kas ilgst trīs gadus.
Projekta galvenais mērķis ir noteikt galvenās trūkstošās prasmes metālapstrādes un elektrosektora nozarē, izstrādāt četras mācību
programmas šo prasmju novēršanai un ieviest šīs mācību programmas projekta partnervalstīs un visā Eiropā.

Projekta "SEM@SCHOOLS" koordinatori tiekas Madridē
29.-30. oktobrī Madridē, Spānijā, notika otrā projekta partneru sanāksme.
Sanāksmes dalībniekus uzņēma Itālijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera Spānijā.
Tikšanās laikā tika izvērtēti projektā līdz šim sasniegtie rezultāti – mācību
metodisko materiālu adaptēšana, tiešsaistes mācību platformas darbība un
pedagogu profesionālās pilnveides semināru norise, kā arī plānotas projekta
popularizēšanas aktivitātes. Partneri vienojās par metodoloģijas aprobācijas
plānu dalībvalstīs.
Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt prestižo Escuela Italiana de
Madrid. Mācību iestāde atrodas Spānijas atzītāko skolu simtniekā un ir
īpaša ar to, ka mācības notiek bilingvāli - itāļu un spāņu valodās, un
audzēkņiem ir pieejamas dažādu līmeņu izglītības programmas, sākot no
pirmsskolas līdz vidusskolai.
Projekta aktivitātēm aicinām sekot SEM@SCHOOLS "Facebook" kontā: www.facebook.com/sematschools.eu

VISC aktualitātes
Konferencē "Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana" aktualizē jautājumus par lasītprasmes attīstīšanu
EMVC aicinājums svešvalodu speciālistiem
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem
32.latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki

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

Sadarbības partneru aktualitātes
43. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2015” rezultāti
43. starptautiskajam bērnu mākslas konkursam „LIDICE 2015”, kura tēma šogad bija „Gaisma”, kopumā tika iesūtīti 21 380 darbi no 71
pasaules valsts. 533 darbi ieguva apbalvojumus.
No Latvijas apbalvojumus ieguva 48 darbi un to autori.
Darbu autori pārstāv Cēsu BJC, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu, Jūrmalas un Ķekavas mākslas skolas, Liepājas pilsētas 10.
vidusskolu un Bērnu mākslas skolu, Līvānu BJC, Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, Rēzeknes Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu
centru “Zeimuls”, Rīgas BJC “Daugmale”, Rīgas BJC “Mīlgrāvis”, Rīgas Tehniskās jaunrades centru “Annas 2”, Rīgas Grafikas
darbnīcu, Rīgas Ineses Gūtmanes zīmēšanas un gleznošanas studiju, Rīgas Jāņa Rozentāla vidusskolu, Rīgas Māras Muižnieces
Mākslas skolu, Rīgas Geto muzeja mākslas studiju, Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 85. vidusskolu, Rīgas Pārdaugavas pamatskolu,
Siguldas Mākslas skolu un pilsētas vidusskolu, Talsu BJC, Ventspils Popes pamatskolu un Jaunrades namu.
Latvijas bērni un jaunieši starptautiskajā bērnu mākslas konkursā „LIDICE” piedalās kopš 2000. gada. Konkursu organizē Valsts
izglītības satura centrs sadarbībā ar Čehijas Republikas vēstniecību Latvijā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

departamentu. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Janvārī norisinās Latvijas kārta, un februāra nogalē Latvijas kārtā godalgotie
darbi tiek sūtīti uz Čehiju.
Plašāka informācija par konkursu pieejama: http://www.mdvv-lidice.cz
Ilze Rimicāne
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
kultūras pasākumu koordinatore
Ilze.rimicane@intereses.lv

Zināšanas IT – reģionu jauniešu iespēja strādāt savā novadā
Zināšanas IT var kļūt par Latvijas reģionu izaugsmes pamatu – ar šādu drosmīgu apgalvojumu Latvijas perspektīvākās pašvaldības
aicina savus jauniešus interesēties un apgūt IT pamatus savā pašvaldībā, iesaistoties digitālo prasmju pilnveides pilotprojektā, kas ticis
radīts ar “Accenture Latvia” atbalstu.
No 1.septembra 157 Latvijas skolās 1., 4. un 7. klašu skolēni apgūst Datorikas priekšmetu. Tas ir pilotprojekts, kura veiksmīgs rezultāts
būs pamats Latvijas izglītības sistēmas pārorientācijai uz intereses radīšanu jauniešu vidū par darba tirgū pieprasītām un pelnošām
profesijām IT nozarē.
„Latvijai kā mazai valstij uz Informācijas tehnoloģiju zināšanām ir jāskatās kā uz iespēju risināt gan jauniešu bezdarba, gan reģionu
pašvaldību problēmas ar jaunu cilvēku aizbraukšanu labāka darba meklējumos. Lai nebūtu jāieved kvalificēts darbaspēks no citām
valstīm, Latvijas uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās jauno speciālistu izglītošanā. Attīstoties tehnoloģijām un palielinoties tendencei
digitalizēt dažādus procesus gan valsts, gan privātajā sektorā, arvien pieaug kvalificētu IT speciālistu pieprasījums darba tirgū. Jau
pašlaik ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā novērojams labu speciālistu trūkums šajā nozarē. Paredzot nozares straujo attīstību tuvāko
gadu laikā, “Accenture Latvia” jau ilgāku laiku iesaistās nākamo darbinieku sagatavošanā valstiskā līmenī. Visā Latvijā jau 2 gadus
veiksmīgi darbojas mūsu programmēšanas fakultatīvās apmācības projekts Start(IT), un esam lepni, ka varam atbalstīt arī Datorikas
pilotprojektu, kas ir loģisks turpinājums Start(IT), un kļūs par pamatu izglītības sistēmas modernizācijai un pārorientācijai uz pieprasītu
speciālistu sagatavošanu,” stāsta “Accenture Latvia” vadītājs Maksims Jegorovs.
Izprotot IT nozares straujo attīstību un iespējas, Madonas novada pašvaldība un izglītības iestādes mērķtiecīgi ir iesaistījušās gan
Start(IT), gan Datorikas pilotprojektā. „Ņemot vērā pieaugošo jaunu cilvēku aizbraukšanu no reģioniem, novadu pašvaldībām
pastiprināti jādomā, kā motivēt jauniešus – speciālistus palikt dzīvot un strādāt savā dzimtajā pilsētā. Informācijas tehnoloģiju nozare ir
pateicīga ar to, ka tā ir viena no tām nozarēm, kur speciālists var strādāt attālināti, neatrodoties galvaspilsētā. Madonas novada
pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai tuvāko 5 gadu laikā Madonā tiktu atvērta kāda liela IT nozares uzņēmuma filiāle, kurā strādātu mūsu
pašu sagatavoti speciālisti – interesentiem tiek nodrošināta bezmaksas apmācība programmēšanā jau no 7.klases ar iespēju tālāk
studēt programmēšanu bez maksas Madonā vai doties uz augstākās izglītības iestādi. Programmēšanas apmācība skolas laikā ļauj
jauniešiem jau agrīnā vecumā saprast, vai viņam šī joma ir interesanta, savukārt mēs kā pašvaldība esam ieinteresēti, lai mūsu
apmācītie speciālisti paliktu darbā mūsu novadā, veidotu savus uzņēmumus vai strādātu augsti apmaksātu darbu Madonā, ” stāsta
Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans.
Līdzīgi kā Madonā, arī Ventspils pilsēta pašvaldības līmenī iesaistās un atbalsta projektus, kas attīsta un virza IT zināšanu popularitāti
jaunu cilvēku vidū.
„Ņemot vērā industrijas attīstības tendences, kurās dominē augsti automatizētu ražotņu attīstība, ir saprotams, ka neviena industrijas
nozare perspektīvā nevar attīstīties un iztikt bez mehatronikas, elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT). Tādēļ
Ventspilī IKT nozare ir noteikta par prioritāri attīstāmu nozari un tās attīstībai ir izstrādāta un apstiprināta Ventspils IKT nozares
attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam. Kopumā IKT nozares attīstības mērķi ir sekmēt gan industrijas attīstību Ventspilī kopumā,
gan attīstīt IKT nozari,” stāsta Egons Spalāns, Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks IKT jomā.
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.
Skolēni apgūs datorikas pamatjēdzienus; attīstīs un pilnveidos datorpratību, informācijpratību un mediju pratību; apgūs pieredzi,
darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām; attīstīs neatlaidību, risinot mācību un sadzīves uzdevumus; attīstīs loģisko un
algoritmisko domāšanu; attīstīs spēju strukturēt un analizēt datus, lai individuāli vai sadarbojoties grupā spētu identificēt problēmas un
risināt tās; veidos paradumu strādāt ar programmvadāmām ierīcēm drošā vidē (fiziskā un virtuālā) un apgūs paņēmienus, lai izvairītos
no iespējamiem apdraudējumiem vai mazinātu tos; apzināsies datorikas nozares straujo attīstību un tās ietekmi uz tautsaimniecību un
sabiedrību; motivēti attīstīs savas spējas, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.
Liene Jurkāne
Tālr. 67 610 010
liene.jurkane@hauska.com

Jaunieši aicināti piedalīties foto, video un stāstu konkursā “TU ESI LATVIJA”
Līdz 25.novembrim jaunieši aicināti piedalīties video, foto un stāstu konkursā “TU ESI LATVIJA”, lai parādītu un izstāstītu savu stāstu
par Latviju. Konkurss norisinās interneta vietnē www.Draugiem.lv/TUESILV .
Konkursa galvenā balva ir Latvijā ražots “Blue Shock Bike” elektrovelosipēds. Papildus tiks piešķirtas 3 konkursa žūrijas simpātijas
balvas katrā no kategorijām (video, foto, stāsts) – “Blue Shock Bike” elektrovelospēda noma viena mēneša garumā bez maksas. Katrs
konkursa dalībnieks saņem dāvanā “Blue Shock Bike” elektroveosipēda nomu 1h bez maksas.
“Kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un citiem sadarbības partneriem, turpinām iepriekšējā gadā aizsākto konkursu “TU ESI
LATVIJA”, aicinot ikvienu stāstīt stāstus un dalīties fotogrāfijās un video par to, kāda ir mūsu Latvija,” par konkursa ideju stāsta Liene
Zīlīte, biedrības “NEXT” valdes priekšsēdētāja.
Novembra beigās konkursa žūrija atlasīs tos darbus, kas tiks virzīti konkursa finālam. Konkursa fināla uzvarētāja darbs tiks notiekts
portāla Draugiem.lv lietotāju balsojumā decembra sākumā.
2014.gadā konkursa “TU ESI LATVIJA” galveno balvu - Latvijā ražotu Blue Shock Bike elektrovelosipēdu, ieguva Oto Dreibants, kura
veidotais video tikai nedaudz apsteidza Klintas Purples animāciju un Toma Treimaņa pašiņu uz izgaismotas Latvijas kontūras.
Konkursa “TU ESI LATVIJA” 2014.gada darbi apskatāmi konkursa aplikācijā www.draugiem.lv/TUESILV sadaļā “2014”.
Kampaņa “TU ESI LATVIJA” tiek organizēta ar mērķi veicināt jauniešos piederības apziņu Latvijai un motivāciju aktīvi līdzdarboties
sava novada, pilsētas un valsts dzīvē. Kampaņu “TU ESI LATVIJA” organizē biedrība “NEXT”, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju, portālu Draugiem.lv, žurnālu “IR” un Latvijas elektrovelosipēdu ražotāju “Blue Shock Bike”. Kampaņa “TU ESI LATVIJA” tiek
finansēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam ietvaros.

Papildus informācija
Biedrība “NEXT”
tālr.22382139
info@nextyouth.org
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