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Ziņas. Jaunumi
Valsts prezidents Rīgas pilī sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, izglītības zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars
Catlaks šā gada 7.oktobrī, plkst.11:00 sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Svinīgais apbalvošanas
pasākums notiks Rīgas pilī, Pils laukumā 3, Rīgā.
Šovasar 27 izcilākie Latvijas skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Mārupes, Rīgas, Siguldas un Tukuma piedalījās astoņās
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, vācu valodā, ģeogrāfijā un filozofijā.
Mūsu skolēni arī šogad uzrādīja izcilus rezultātus, izcīnot vienu zelta, trīs sudraba, četras bronzas medaļas un sešus atzinības rakstus.
Zelta medaļu informātikā ieguva Aleksejs Popovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents, kurš šoruden uzsāka mācības Masačūsetsas
tehnoloģiju institūtā Amerikas Savienotajās Valstīs.
Olimpiādes norisinājās: Šveicē, Gruzijā, Vācijā, Krievijā, Vjetnamā, Ķīnā un Beļģijā.

Aicina piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās
koncepcijas konkursā
Uzsākot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gadā, Valsts izglītības
satura centrs (VISC) ir izsludinājis svētku mākslinieciskās koncepcijas konkursu.
VISC aicina radošus un ieinteresētus izglītības un kultūras darbiniekus izteikt savu redzējumu par to, kādi varētu būt XII Latvijas skolu

jaunatnes dziesmu un deju svētki bērnu un jauniešu mērķauditorijai, saglabājot, izkopjot un attīstot dziesmu un deju svētku tradīciju.
Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Minētie svētki ir lielākais
notikums Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas dzīvē ar kulmināciju reizi piecos gados. To sagatavošana ir nepārtraukts un
pēctecīgs process vairāku gadu garumā.
Pieteikumus XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas konkursam var iesniegt jebkura juridiska
vai fiziska persona, vai to grupa.
Konkursa nolikums ir publicēts VISC mājas lapā – http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml#jul27
Darbus var iesniegt līdz 2016. gada 28. oktobrim personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 27.oktobris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV1003, ar norādi - konkursam “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā koncepcija”.

Latvijas jauno zinātnieku panākumi 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā
No 15. - 20. septembrim Briselē, Beļģijā, norisinājās 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss, kurā piedalījās Eiropas valstu
nacionālo konkursu uzvarētāji - 138 dalībnieki no 37 valstīm un Eiropas skolām (European Schools). Konkursā prezentēti 90 projekti,
starp tiem darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV, Kanādas, Ķīnas, Korejas un Ēģiptes.
Latvija konkursā tika pārstāvēta ar trim projektiem, kas ir pieļaujamais projektu skaits šajā konkursā. Augstu novērtējumu ieguva
Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureātes, Rīgas Franču liceja absolventes Zane Grēta Grants, šobrīd Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātes 1.kursa studente un Daniela Gods-Romanovska, kuras šobrīd ir 1. kursa studente Kentas
Universitātē Londonā. Par izstrādāto pētījumu inženierzinātnē “Tekstilmateriālā ieadīto tenzorezistīvo sensoru darbības izpēte un
pielietojums inovatīvajās tehnoloģijās” (pētnieciskā darba vadītāji RTU prof. A.Kataševs, RTU pētnieks A.Okss, Rīgas Franču liceja
skolotāja B.Šķēle) jaunās pētnieces ieguva speciālo balvu - piedalīties INTEL starptautiskajā zinātnes un inženierzinātņu izstādē
(INTEL ISEF), kas ir pasaulē lielākais starptautiskais zinātnes un inženierzinātņu konkurss vidusskolēniem un 2017. gadā notiks
Losandželosā, ASV.
Šajā prestižajā konkursā, kas ik gadu tiek organizēts kādā no Eiropas valstīm, Latviju līdzās jau minētajām jaunietēm pārstāvēja arī
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11. klases skolniece Zlata Potiļicina ar veikto pētījumu informātikā „Datorredzes metožu izmantošana
pilsētas ēku seismiskajam monitoringam” (pētnieciskā darba vadītājs Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs S.Bratarčuks) un Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Reinis Cirpons ar pētījumu matemātikā “Par Būla funkciju polinomo izteiksmju pakāpēm”
(pētnieciskā darba vadītājs LU prof. A.Ambainis).
Latvijas skolēnu zinātnisko konkursu valsts līmenī organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas
Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Latvija Eiropas
Savienības jauno zinātnieku konkursā tiek pārstāvēta no 1999. gada. Līdz šim Latvijas pārstāvji Eiropas Savienības jauno zinātnieku
konkursā ir ieguvuši 8 balvas (divas monetārās un sešas speciālās balvas).
29.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss 2017. gadā notiks Tallinā, Igaunijā.

Pilnveidos profesionālās kvalifikācijas prasības
27. septembrī apstiprināti Ministru kabineta (MK) noteikumi „Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību un nozares
kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība”, kas paredz atbilstoši darba tirgus prasībām definēt nozaru kvalifikācijas struktūru, profesijas
standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes kārtību.
2015. gada tika veikti grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās saistību ar Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūru. Savukārt Profesionālās izglītības likumā, atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, tika noteikti profesionālās
kvalifikācijas līmeņi un dots šo līmeņu apraksts.
Līdz 2015. gada 31. decembrim bija spēkā MK 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr.149 “Profesiju standartu izstrādes kārtība”, kas
regulēja tikai profesiju standartu izstrādes kārtību, bet nenoteica nozaru kvalifikācijas struktūru un profesionālās kvalifikācijas prasību
izstrādes kārtību, tāpēc bija nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus, kuros ietverts regulējums gan nozares kvalifikāciju struktūras,
gan profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei un aktualizācijai.
Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība paātrinās profesiju
standartu izstrādes un saskaņošanas procesu un nodrošinās, ka izglītības sistēma varēs elastīgi un operatīvi reaģēt uz izmaiņām
darba tirgū, pielāgojot tam profesionālās izglītības saturu. Jaunie noteikumi paredzēs mērķtiecīgu nozares darba tirgus prasību
noteikšanu, iesaistot nozaru ekspertu padomju nominētus pārstāvjus.
Ieviešot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru profesionālās izglītības satura reformas kontekstā, viens no galvenajiem uzdevumiem ir
izstrādāt nozaru kvalifikācijas struktūras, kas ietver nozares visu pamatprofesiju vispārēju raksturojumu, kā arī nozares pamatprofesijās

ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskatu, norādot profesijām un specializācijām profesionālo kvalifikāciju līmeņus un
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeni.
Turpmāk noteicošā būs Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kuras līmeni būs nepieciešams uzrādīt visos izglītību un profesionālo
kvalifikāciju apliecinošos dokumentos.

VISC aktualitātes īsumā


VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 21.oktobrī pl.10.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 organizē
semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm
pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par izglītojamo agrīnās izvērtēšanas nepieciešamību.



Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 27.septembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizēja semināru novadu/pilsētu audzināšanas
darba koordinatoriem. Semināra mērķis bija informēt par aktualitātēm audzināšanas darbā sniegt metodisku atbalstu
pedagogiem audzināšanas darba īstenošanā novados/pilsētās un to izglītības iestādēs.



Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2016.gada 28.oktobrī Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11, Ventspilī,
notiks Ventspils Jaunrades nama Kausa izcīņa robotikā.

Sadarbības partneru aktualitātes
Sākusies pieteikšanās ikgadējam Kultūras kanona konkursam vidusskolēniem
Latvijas Kultūras akadēmija aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēnus
pieteikties ikgadējam Kultūras kanona konkursam. 2016./17.gada konkursa moto ir Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei ikvienam, ik dienu.
Latvijas Kultūras akadēmija Kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei rīko jau piekto reizi, ik gadu mainot konkursa uzdevumus un
mudinot dalībniekus pētīt un radoši atspoguļot aktuālas Latvijas kultūras un mākslas dzīves norises, kas sakņotas Latvijas Kultūras
kanonā. Šogad konkurss sekmēs skolu jaunatnes radošu līdzdalību valsts simtgades svinību sagatavošanā, īstenos sabiedrības
izglītošanu un informēšanu par Latvijas kultūras kanona vērtībām un artefaktiem. Konkursa ietvaros tiks nodrošināta labāko
konkursantu sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem, kas ļaus attīstīt inovatīvus kultūras kanona komunikācijas modeļus. Konkursa iecere kā
rezultātu paredz Latvijas kultūras kanona vērtībām un artefaktiem veltītu galda spēļu koncepciju jaunradi.
Lasīt vairāk Latvijas Kultūras akadēmijas vietnē - http://www.lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/sakusies-pieteiksanas-ikgadejam-kulturaskanona-ko/

Veiksmīgi aizvadīti tiešsaistes diagnosticējošie darbi 10. klašu skolēniem
Šī gada 22. septembrī 4452 skolēni no 156 Latvijas skolām veiksmīgi izmantoja iespēju tiešsaistē kārtot 10. klašu diagnosticējošos
darbus fizikā un ķīmijā. Valsts izglītības satura centra (VISC) veidotais darbs tiešsaistē norisinājās izglītības portālā Uzdevumi.lv.
Skolām pirmo reizi tika piedāvāta iespēja izvēlēties, kā organizēt diagnosticējošo darbu izpildi - rakstveidā vai tiešsaistē. Tāpat tika
nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbus aizvadīt rakstveidā, bet daļai - tiešsaistē.
Uzdevumi.lv un VISC mērķis, pielāgojot diagnosticējošos darbus izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.
Pēc diagnosticējošo darbu izpildes skolotāji piedalījās tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā. Vairāk nekā 98% aptaujāto pedagogu
diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē vērtēja atzinīgi. Skolotāji pozitīvi novērtēja tādas tiešsaistes darbu priekšrocības kā automātiska
darbu vērtēšana un datu pārsūtīšana VISC, rezultātu paziņošana uzreiz pēc darba laika beigām, kā arī laika un skolas resursu
ietaupījums.
Aptuveni 96% skolotāju atzīmēja, ka arī nākotnē būtu gatavi vadīt darbu kārtošanu digitālā veidā, turklāt visi respondenti ieteica šādu
skolēnu zināšanu pārbaudes metodi izmantot arī citām skolām. Turpretī kā izaicinājumu daļa skolotāju minēja tehnisko nodrošinājumu

- skolām pietrūkst datoru, lai tiešsaistes darbus varētu pildīt pilnīgi visi 10. klašu audzēkņi.
Var piebilst, ka drukātā versijā viens darbs sastāvēja no 9 lapām, tādējādi fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē
2016./2017. mācību gadā ļāva ietaupīt 40 068 lapas jeb aptuveni 200 kilogramus papīra.
Veiksmīgā projekta rezultātā Uzdevumi.lv un VISC pieņēmuši lēmumu turpināt sadarbību, nākotnē veidojot tiešsaistes darbus arī citos
mācību priekšmetos.
Informāciju sagatavoja:
Evija Tukiša
Uzdevumi.lv mārketinga asistente
Tālr.: 67616191
E-pasts: info@uzdevumi.lv

eTwinning konferencē apbalvos labākos skolu sadarbības projektus
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros šī gada 8. oktobrī Rīgā, Spīķeru
koncertzālē, rīkos Nacionālo eTwinning konferenci, kurā prezentēs sešus pagājušā mācību gada veiksmīgākos skolu sadarbības
projektus un apbalvos konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2016” uzvarētājus. Papildus konferences dalībnieki divās nodarbībās
apgūs improvizācijas metodes mācību procesam, kā arī mācīsies par smadzeņu darbību mācīšanās procesā. Konferenci atklās
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.
Šogad konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2016” finālā iekļuva 1 nacionāla mēroga un 5 starptautiskie skolu sadarbības projekti, kas
pārstāv dažādus mācību priekšmetus un skolēnu vecuma grupas. Paši mazākie, Lībagu sākumskolas skolēni projektā „No manis pie
tevis: От меня к тебе” kopā ar Latvijas un Igaunijas skolu un pirmskolu skolēniem veidoja pasaku, bet Siguldas pilsētas vidusskolas
skolēni kopā ar sešu citu Eiropas valstu skolēniem projektā “Reporters without borders” iejutās žurnālistu ādā, lai paustu savu viedokli
un veidotu kopīgu e-žurnālu. Interesantu projekta tēmu izvēlējās Dobeles 1.vidusskolas skolēni, kas sadarbībā ar Babītes vidusskolu
kopā veidoja nacionālo eTwinning projektu “Matemātiskās multfilmas”. Tajā skolēni garlaicīgus teksta uzdevumus pārvērta animācijas
filmiņās, kurās no plastilīna veidoti multfilmu un pasaku tēli ataino teksta uzdevumus.
Konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2016” finālisti:
Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “Reporters without borders” (projekta iesniedzēja Ināra Vimba; skolēnu vecums: 15-19 gadi,
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions” (projekta iesniedzēja Natālija Karpenko); skolēnu vecums: 9-11 gadi,
Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От меня к тебе” (projekta iesniedzēja Irina Statņuka); skolēnu vecums: 5-11 gadi,
Skujenes pamatskolas projekts “Primary students experiment, observe, investigate and create -2014-2016” (projekta iesniedzēja Anda
Lukstina); skolēnu vecums: 7-10 gadi,
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas projekts “Online Identity – cultural differences and similarities” (projekta iesniedzēja Irina Solončuka)
skolēnu vecums: 14-17 gadi,
Dobeles 1.vidusskolas projekts “Matemātiskās multfilmas” (projekta iesniedzēja Inese Zvaigznone), kas sadarbībā ar Babītes
vidusskolu (skolotāja Daiga Sīpola); skolēnu vecums: 8-10 gadi.
Konkursā vērtē ne tikai to, kā projekts attīsta dažādas kompetences un kā integrēts mācību saturā, bet arī cik daudz skolēni iesaistīti
projekta plānošanā, kā notikusi komunikācija un sadarbība ar citiem projekta partneriem, kā projektā jēgpilni izmantotas informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais rezultāts.
No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 projekta partneriem
(nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā Eiropas konferencē no
26.līdz 29.oktobrim Grieķijā, kur piedalīsies vairāk nekā 500 eTwinning skolotāju no visas Eiropas. Tāpat oktobrī un novembrī katru
fināla projekta skolu apciemos “Labratorium”, lai skolēniem novadītu aizraujošas dabaszinību nodarbības un eksperimentus.
„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu
īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos
projektu veicējus.
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot IKT. eTwinning tiek īstenots
Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ ietvaros, izmantojot projektu kā metodi
mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā. eTwinning piedāvā drošu bezmaksas
sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā skolotāji no 36 Eiropas valstīm var īstenot virtuālus sadarbības projektus, piedalīties
dažādos klātienes un tiešsaistes profesionālās kompetences pilnveides pasākumos, kā arī atrast sadarbības partnerus un izmantot
virtuālo vidi citiem izglītības projektiem. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies vairāk nekā 400 000 skolotāju. Informācija par
citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Suseja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358067
www.etwinning.lv

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"
Jau vienpadsmito gadu “Zaļā josta” rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kas vieno Latvijas skolēnus un bērnudārzu
audzēkņus kopējās rūpēs par Latvijas dabu. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ļauj bērniem un jauniešiem ne tikai sacensties par
vērtīgām balvām, bet arī māca, kā ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēj dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā
un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parāda, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei
dod jaunas otrreizējās izejvielas.
2016./2017. mācību gadā izlietoto bateriju vākšanas konkursam “Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties vispārējās, profesionālās un
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes. Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz 2016.gada
decembra beigām jāreģistrējas “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv izveidotajā konkursa datu bāzē. Izlietotās baterijas būs
iespējams nodot līdz 2017.gada februāra beigām. Uzvarētāji un konkursa kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā.
Kā pierāda iepriekšējie konkursa norises gadi, konkurss vieno ne tikai izglītības iestāžu audzēkņus, bet arī viņu vecākus, ģimenes
locekļus un apkārtnes iedzīvotājus, kas, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu, kopīgi vāca izlietotās baterijas, tādējādi veicinot vietējās
sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi un nodrošinot izlietoto bateriju nonākšanu tiem paredzētos,
specializētos konteineros, nevis izmetot kopējos sadzīves atkritumos.
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” ir kļuvis par ilgtermiņa tradīciju un tajā ik gadu piedalās arvien lielāks dalībnieku
skaits. Pagājušajā mācību gadā bateriju vākšanas kampaņā iesaistījās 219 izglītības iestāde, savācot un pārstrādei nogādājot 27.64
tonnas izlietotu un vairs nederīgu bateriju.
“Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursu rīko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un AS “BAO” – līderi izlietoto bateriju
apsaimniekošanā Latvijā. Tādējādi ikviens konkursa dalībnieks var būt drošs, ka viņa savāktās baterijas pēc konkursa noslēguma
nonāks pārstrādes rūpnīcā, tiks izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās. Konkursa organizatori ir sarūpējuši arī īpašas
naudas balvas konkursa uzvarētājiem – 400, 300 un 200 eiro vērtībā, un pārsteiguma balvas čaklākajiem individuālajiem bateriju
vācējiem.
Šajā mācību gadā kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros “Zaļā josta” kopumā izsludina divus konkursus, kuros izglītības iestāžu audzēkņi
varēs vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Tā kā daudzviet Latvijā, it īpaši lauku reģionos, iedzīvotājiem vēl nav ērti pieejama iespēja
nodot otrreizējai pārstrādei makulatūru, baterijas un elektrotehniku, šie izglītības iestāžu konkursi kalpo arī kā instruments, lai
samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu un iesaistītu vietējos iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.
Šajā mācību gadā sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju, kampaņas ietvaros norosinās arī radošais papīra pārstrādes konkurss “Pašu
rokām darināts dizaina papīrs”, kura mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka no sašķirotas makulatūras var izgatavot jaunu
papīru, uz kura paust savu vēstījumu “TĪRAI LATVIJAI!”. Radošā konkursa labākie darbi tiks izstādīti Latvijas dabas muzejā, kā arī
saņems balvas no konkursa organizatoriem.
“Zaļā josta” aicina izglītības iestādes iesaistīties kampaņā “Tīrai Latvijai!” un kopīgiem spēkiem veidot Latvijas vidi tīrāku, labāku un
skaistāku.

Plašāka informācija par konkursu:
Ilze Liepa-Balode
“Zaļā josta” pārstāve
Tālr.: 67808112,
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv

Izsludināts makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"

Arī šajā – 2016./2017. mācību gadā “Zaļā josta” izsludina makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai!”.
Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas konkurss apvienos izglītības iestāžu audzēkņus, sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar
augstskolu studentiem, kopīgā darbā, lai atbrīvotu plauktus, skapjus un bēniņus no veciem papīriem un kartoniem, gādājot par to
pārstrādi vērtīgās otrreizējās izejvielās.
Konkurss ik gadus pulcē simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai pievērstu viņu uzmanību makulatūras šķirošanas
nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, tādējādi veidojot izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par
vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.
2016./2017. mācību gadā makulatūras vākšanas konkursam “Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties vispārējās, profesionālās un
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes. Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz 2016.gada
decembra beigām jāreģistrē skola konkursa elektroniskajā datu bāzē “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv, un jāmudina audzēkņus
vākt makulatūru. Makulatūru būs iespējams nodot līdz 2017.gada martam, organizatori nodrošinās tās periodisku izvešanu. Uzvarētāji
un konkursa kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā.
Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” ir kļuvis par ilgtermiņa tradīciju un tajā ik gadu piedalās arvien lielāks dalībnieku skaits.
Pagājušajā mācību gadā makulatūras vākšanas kampaņā iesaistījās 409 izglītības iestādes, kopā savācot un nododot pārstrādei 1185
tonnas 442 kg makulatūras. Konkursa noslēgumā balvas saņems ikviens dalībnieks, jo, paralēli konkursa organizatoru sagādātajām
naudas balvām un vērtīgām vides izziņas ekskursijām, ikviena izglītības iestāde par katru nodoto papīra tonnu pretī saņems 5 kg
zīmēšanas vai biroja papīru. Īpaši izcelti un apbalvoti tiks arī desmit čaklākie individuālie makulatūras vācēji.
Makulatūras vākšanas konkursa kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros “Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju rīko papildu
radošo konkursu, kurā kampaņas “TĪRAI LATVIJAI!” dalībniekiem ir iespēja piedalīties papildu aktivitātē – radošā papīra pārstrādes
konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS” (Nolikuma 17.punkts), kura mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka
no sašķirotas makulatūras var izgatavot jaunu papīru.
2016./2017. mācību gadā makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” “Zaļā josta” rīko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru,
AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” un SIA “AP Kaudzītes”.
Plašāka informācija par konkursu:
Ilze Liepa-Balode
“Zaļā josta” pārstāve
Tālr.: 67808112,
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai"
Biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Mēs Latvijai", kura
ietvaros rīko bērnu un jauniešu konkursu - festivālu.
Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu
un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un
stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai. Dalība konkursā rosinās arī bērnu un jauniešu iesaisti mākslinieciskajā un radošajā
darbībā.
Konkursā var piedalīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas
vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar
laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2016. gada 10. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".
Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Plašāka informācija:
Biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

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:

