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DAUGAVPILS 16.VIDUSSKOLAS SKOLĒNI DODAS IZGLĪTOJOŠĀ EKSKURSIJĀ UZ
ZINĀTNES CENTRU“LIELVĀRDI”
Uzņēmums SIA „Aspired”, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, rīko pasākumus projekta
„Pakalpojumu sniegšana tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas rosināšanai jaunatnes vidū – zinātnisko
ekspozīciju apmeklējumi” ietvaros, kur skolām no katra reģiona tika dota iespēja doties uz kādu no Latvijas
zinātnes centriem.
Šī gada 10.novembrī Daugavpils 16.vidusskolas skolēni devās uz izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”.
Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt kā jaunākās tehnoloģijas un inovācijas uzņēmējdarbībā
izmanto izglītības uzņēmuma „Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts. Tika stāstīts par to kā
uzņēmums ar gana ilgu pastāvēšanas vēsturi var būt inovatīvs un radošs. Aivars Gribusts skolēniem arī
praksē demonstrēja mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus, kas izglītības nozarē ļauj ietaupīt laiku un
nodrošina efektīvāku mācību vielas apguvi. Piemēram, balsošanas pultis, ar kurām var viegli un ātri veikt
aptaujas, uzdot pārbaudes darba jautājumus un praktiski uzreiz redzēt iegūtos atbilžu rezultātus.
Skolēniem bija iespēja apskatīt un izmēģināt zinātnes centra ekspozīcijas, piemēram, ar velotrenažieri ražot
elektrību, izmēģināt dažādas spēles uz interaktīvā galda, ar speciāla eksponāta palīdzību pārbaudīt savas
zināšanas par cilvēka uzbūvi. Uzzināt, kāpēc dzīvojamo māju rajonos ir nepieciešami ūdens torņi, kā arī
apskatīt daudz citu interesantu eksponātu. Jaunieši ar lielu interesi izmēģināja visus zinātnes centra
eksponātus.
Jaunieši piedalījās arī tehniski radošajā darbnīcā, kur, izmantojot drošus kokapstrādes darba galdus, katram
bija jāpagatavo stila aksesuārs - koka tauriņš, kuru pēcāk var nēsāt apsietu ap kaklu. Arī meitenes šo
uzdevumu labprāt izpildīja un parādīja, ka pašu gatavoto tauriņu var siet arī ap roku vai ap galvu. Pēc tam
jaunieši aplūkoja darbībā datorizētu kokapstrādes darba galdu, kas datora vadībā izzāģēja pats savu koka
tauriņu.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka šāda veida aktivitātēs iesaistītos vēl, ja būtu tāda iespēja. “Šis pasākums tiek
rīkots programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros. Pasākuma mērķis ir - rosināt tehnoloģisko
jaunradi, motivēt jauniešus inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas, mūsuprāt, ir izdevies”, atzina
SIA „Aspired” projektu vadītāja Ginta Galiņa.
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