VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
07.04.2010. Nr.11 (011)

Ņemot vērā to, ka tuvojas valsts pārbaudes darbu norises laiks, kā arī X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki, tad Valsts izglītības satura centrs elektroniskajā biļetenā turpina sniegt informāciju rubrikās:
"Pārbaudes darbi" un "Gaidām svētkus! ".
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VISC aktualitātes

PĀRBAUDES DARBI

Aktualitātes aprīlī!
Ministru kabinetā izskatīti MK noteikumu projekti
2010.gada 6.aprīlī Ministru kabinetā (MK) tika izskatīti MK noteikumu
projekti "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību" un
"Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību".
Noteikumu projekti paredz vairākas izmaiņas gan valsts pārbaudes darbu
materiālu piegādes kārtībā, gan jaunu kārtību izglītojamo reģistrācijai
pārbaudes darbiem, gan arī tehnoloģijās, kas tiek izmantotas pārbaudes
darbu mutvārdu daļu ierakstiem.
Vairākas novitātes notiks Izglītības un zinātnes ministrijas un ERAF kopīgi
īstenotā projekta "Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija" izstrādātās Valsts pārbaudījumu
informācijas sistēmas ietvaros.
Līdz šim netika paredzēta atbalsta pasākumu piemērošana centralizētajos eksāmenos izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām. Ņemot vērā sabiedrības viedokli un nepieciešamību atbalstīt skolēnus ar speciālām
vajadzībām, noteikumu projekts paredz gan daudzveidīgus atbalsta pasākumus (pagarināts darba izpildes
laiks, materiāli sagatavoti palielinātā drukā u.c.), gan to piemērošanas kārtību. Atbalsta pasākumu
piemērošanu centralizētajos eksāmenos par pamatizglītības ieguvi var pamatot gan uz Valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas, gan tikai uz viena speciālista atzinumu par izglītojamā
speciālām vajadzībām, turpretī vidējā vispārējā izglītībā par šādu pasākumu piemērošanu lems valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija.
Tiks ieviestas arī vairākas tehnoloģiskās novitātes. Līdz šim eksāmenu mutvārdu daļas ieraksti tika veikti,
piemēram, kasetēs, bet tagad šo novecojušo tehnoloģiju nomainīs ierakstu veikšana datorā, skolās
izmantojot VISC sagatavotu programmatūru. Šāda kārtība nodrošina efektīvāku informācijas apriti un
precīzāku iegūto datu apstrādi. Izglītojamajiem jau šogad ir vieglāk reģistrēties valsts pārbaudes darbiem,
jo reģistrēšanās notiek elektroniski, to veic katra izglītības iestāde.
Plašāka informācija par valsts pārbaudes darbiem vispārējā izglītībā ir publicēta VISC interneta vietnē
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml.
Beigusies skolēnu pieteikšanās pārbaudes darbu kārtošanai
Līdz 2010.gada 1.aprīlim skolēniem vispārējās vidējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības
iestādēs bija iespējams mainīt savu izvēli par to, kādus valsts pārbaudes darbus kārtot šajā pavasarī.
Visiem, kas savulaik ieguvuši vidējo izglītību un vēlās kārtot pārbaudījumus, saskaņā ar 2006.gada
16.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.395 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises

kārtību" 7.punktu bija iespēja pieteikties valsts pārbaudes darbu kārtošanai Latvijas Universitātē,
Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā.
Arvien vēl turpinās vērtētāju pieteikšanās
Turpinās darbu vērtētāju pieteikšanās centralizēto eksāmenu vērtēšanai. Šajā gadā VISC piedāvā vēl vienu
valsts pārbaudījumu norises tehnoloģisko inovāciju – elektronisku centralizēto eksāmenu darbu vērtētāju
pieteikuma formu. Jaunajā formā pretendenti ērti un ātri varēs reģistrēt savus datus un eksāmena darba
daļas vērtēšanas izvēli. Jaunā saskarne nodrošina kvalitatīvu un drošu informācijas apriti, kā arī sniedz
pretendentam automātisku informāciju par viņa nosūtīto pieteikumu. Arī tālākā informācijas aprite starp
VISC un vērtētājiem tiks organizēta elektroniski. Pieteikties vērtēšanai var līdz 1.maijam vietnē
http://vertetaji.visc.gov.lv/.
>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Portālā "Delfi" izveidota īpaši svētkiem veltīta sadaļa
Portāls „Delfi” sadarbībā ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoriem 1.aprīlī
atklāja jaunu, īpaši svētkiem veltītu sadaļu. Svētku sadaļā būs fotostāsti un reportāžas gan no svētku
gaidīšanas pasākumiem, gan arī aktualitātes norises laikā Rīgā, no 6. līdz 11.jūlijam.
"X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir no tiem valstiski nozīmīgajiem kultūras notikumiem,
kuriem portāla "Delfi" atbalsts īpašas uzmanības un īpašas sadaļas izskatā pienākas nevis kā dāvana, bet gan
"pēc likuma un taisnības". Varam solīt netaupīt savus resursus un spēkus, lai palīdzētu svētku
popularizēšanā. Varam vien solīt turēt roku uz pulsa, sniedzot lasītājiem un dalībniekiem aktuālāko un
svarīgāko informāciju. Lai virpuļo! ", teic portāla "Delfi" kultūras ziņu redaktors Jānis Kalve.
Svētkiem veltīto sadaļu var aplūkot šeit: http://www.delfi.lv/news/national/jauniesu-dziesmu-deju-svetki/.
Sāksies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa otrā kārta
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Koru konkursa otrā kārtā
sāksies 26.aprīlī ar skatēm Jūrmalā, Dobelē, Jelgavā un Bauskā. Koristi
izpildīs vienu obligāto dziesmu, kas tiks paziņota septiņas dienas pirms
konkursa, un divas dziesmas, kas tiks izlozētas no Svētku repertuāra trīs
dienas pirms konkursa. Otrajā kārtā koristiem nav atļauts izmantot nošu
materiālu.
Koru konkursi notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā tika izvērtēta koru
sagatavotība un repertuāra apguve; vērtēšanu veica vietējie svētku rīkotāji.
Turpretī otrajā kārtā vienotā konkursa žūrija, kurā ir Svētku virsdiriģenti,
viesosies 32 Latvijas novados un pilsētās, lai izvērtētu koru māksliniecisko kvalitāti un izvirzītu tos dalībai
Dziesmu svētkos un fināla konkursā, kas notiks 7.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā.
Aprīlī turpināsies bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skates, tradicionālās dziedāšanas un
muzicēšanas konkursi, vizuālās un lietišķās mākslas konkursi, vides izziņas spēļu konkurss un vides
izglītības projekti. Aprīļa beigās noslēgsies tautas deju kolektīvu atlases skates un kļūs zināmi Deju svētku
laureātu koncerta un lielkoncerta dalībnieki. Tiks noskaidroti arī mūsdienu deju konkursa un pūtēju orķestru
konkursa
laureātus.
Plašāk
par
konkursu
norisi
un
rezultātiem:
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml.
>> Uz sākumu

AKTUALITĀTES SKOLĒNIEM
Noskaidros labākos jaunos uzņēmējus starp pamatskolēniem
Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement - Latvija" (JAL) un Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra" (LIAA), Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta
ERAF un Eiropas Savienība, organizē Skolēnu mācību firmu finālu pamatskolas grupā, kurš ar nosaukumu
"Mazais biznesmenis" norisināsies šī gada 9.aprīlī Jelgavā, Pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33.
Programmas "Skolēnu mācību firmas" atbalstītājs Baltijā ir "Swedbank".
Finālā piedalīsies 30 skolēnu mācību firmas no visas Latvijas, kopsummā pulcējot vairāk nekā 100 skolēnus
un viņu skolotājus.
Programmas "Skolēnu mācību firmas" (SMF) mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos,
pārbaudot savas uzņēmējspējas praktiskā rīcībā, kā arī sekmēt skolēnu iemaņas inovatīvu ideju attīstībā un
attīstīt skolēnu spējas pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina personisko un sabiedrisko
labklājību.
Katru gadu Latvijā skolēnu mācību firmu programmā piedalās vairāk nekā 1000 skolēnu, lai gūtu pirmās
praktiskās iemaņas sava uzņēmuma dibināšanā un vadīšanā. Latvijā šogad nodibināts vairāk nekā 200
Skolēnu mācību firmu visos Latvijas reģionos, no kurām 35 ir pamatskolas grupā. Fināla laikā SMF vērtēs
kompetenta žūrija, kuras sastāvā būs LIAA, Swedbank, JAL, Jelgavas pilsētas domes, Jelgavas pilsētas
izglītības pārvaldes, Jelgavas Pieaugušo izglītības centra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, picorāna
"Tami-Tami", biedrības "Zonta", Jelgavas Rotari kluba, biedrības "Partnerība Daugavkrasts", biedrības
"Vecāki Jelgavai", JAL alumni Mārcis Rokjānis un citu JAL sadarbības partneru pārstāvji.
Labākā no 30 SMF saņems iespēju piedalīties SMF Nacionālajā finālā, kurš norisināsies šī gada 23.aprīlī
BA Turība. Savukārt SMF Nacionālā fināla uzvarētājs piedalīsies Eiropas SMF finālā, kurš jūlija vidū
norisināsies Itālijā.
Aicina skolēnus uzzīmēt, kā tie vēlētos iepriecināt savas māmiņas Mātes dienā
"Elkor" no 8. līdz 27.aprīlim aicina 1.–4.klašu skolēnus piedalīties
zīmējumu konkursā "Kā es iepriecinātu savu māmiņu Māmiņdienā". Piecu
uzvarētāju sapņi tiks īstenoti dzīvē. Konkursu atbalsta Valsts izglītības
satura centrs. Mēnesi pirms Mātes dienas, kas šogad tiks atzīmēta 9.maijā,
1.–4.klašu skolēni visā Latvijā tiek aicināti uzzīmēt, kā viņi vēlētos
iepriecināt savu māmiņu Māmiņdienā, kāda dāvana būtu vislabākā katra
bērna māmiņai. Zīmējumam klāt jāpievieno apraksts, kādēļ tieši šāda dāvana
būtu māmiņai nepieciešama un viņu iepriecinātu.
Zīmējumi ar aprakstiem ar norādi "Zīmējumu konkursam" jāiesūta līdz
2010.gada 27.aprīlim (pasta zīmogs) uz šādu adresi: ELKOR administrācija, Brīvības gatve 201, Rīga, LV 1039.
Plašāka informācija par konkursu un tā nolikums ir lasāms: www.elkor.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Saprašanās Memoranda parakstīšana
VISC aicina pieteikties uz semināru speciālajā izglītībā
Notiks 34.skolēnu zinātniskā konference
Vizuālās mākslas 48.valsts olimpiādes dalībniekiem
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana

Skolēnu mācību firma no Latvijas iepazīstas ar Eiropas pieredzi Lisabonā
Skolēnu ekskursijas gaismas pils būvlaukumā
Mācību satura saskaņošanas un pilnveides darbs
Mūsdienu deju kolektīvi – laureāti un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

