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VALSTS PĀRBAUDĪJUMU AKTUALITĀTES

Sākušies valsts pārbaudījumi
Šonedēļ ir sākusies šā mācību gada valsts pārbaudes darbu sesija. Pirmais pārbaudes darbs notika 6.klasēm
10.maijā. 3. un 6.klasei valsts pārbaudījumi notiek līdz 19.maijam, 9.klasēm valsts pārbaudījumi sāksies
24.maijā, 12.klasēm pirmais eksāmens būs 23.maijā.
Šogad trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni 12.klasēm ir latviešu valodā un literatūrā (rakstiskā daļa
norisināsies 30.maijā, mutvārdu daļa – 30., 31.maijā un 1.jūnijā), matemātikā (27.maijā), svešvalodā un
viens valsts pārbaudījums pēc skolēnu brīvas izvēles. Lai visiem interesentiem būtu iespējams ērtāk
pārskatīt 2010./2011.mācību gada valsts pārbaudes norises grafiku, VISC ir sagatavojis pārskatāmu tabulu.
Tāpat VISC mājaslapā ir iespējams iepazīties ar šī gada pārbaudes darbu norises laikiem,
metodoloģiskajiem materiāliem un citu noderīgu informāciju.
Šajā mācību gadā sertifikātus par pamatizglītību VISC izsniedz 17.jūnijā, par vidējo izglītību - 12.jūlijā.
9.klašu skolēniem jākārto šādi eksāmeni:
svešvalodā (angļu, franču, krievu vai vācu);
latviešu valodā (latviešu mācībvalodas izglītības programmā) vai latviešu valodā (mazākumtautību
izglītības programmās);
mazākumtautību (krievu vai poļu) valodā (mazākumtautību izglītības programmās);
matemātikā;
vēsturē.
12.klašu skolēniem jākārto šādi eksāmeni:
obligāti:
svešvalodā (angļu, franču, krievu vai vācu);
matemātikā;
latviešu valodā un literatūrā (latviešu mācībvalodas izglītības programmā) vai latviešu valodā un
literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās);
pēc izvēles:
ķīmijā;
fizikā,
bioloģijā;
vēsturē;
informātikā;
mazākumtautību (krievu) valodā (mazākumtautību izglītības programmās);

literatūra;
latviešu valodā (latviešu mācībvalodas izglītības programmā);
ģeogrāfijā;
biznesa ekonomiskajos pamatos.

Apkopoti pieteiktie atbalsta pasākumi centralizētajos eksāmenos
2010./2011.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai ir pieteikušies 15 skolēni, kuriem nepieciešams
izmantot atbalsta pasākumus. Atbilstoši skolēnu speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, mācīšanās,
rakstīšanas iemaņu, kustību un valodas traucējumiem) Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis
33 daţādas centralizēto eksāmenu norises.
Šogad tiks izmantoti šādi atbalsta pasākumi: burtisks uzdevumu nosacījumu tulkojums zīmju valodā,
palielināts starpbrīţu skaits, rakstīšanas daļā tekstu varēs rakstīt ar datoru, izmantojot Notepad, klausīšanās
daļā varēs visu ierakstu klausīties atkārtoti, būs atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus, kā arī izmantot
asistenta palīdzību atbalstam darbībās, kas nav saistītas ar pārbaudījuma saturu. Eksāmena darba izpildes
laiku pagarinājumu varēs izmantot 13 skolēni. Diviem skolēniem eksāmena darba materiāls sagatavots
palielinātajā drukā.
Daţi skolēni izmantos atbalsta pasākumus tikai mutvārdu daļai, piemēram, laika pagarinājumu un
intervētāja (skolotāja) ierosmi stāstījuma pirmā vārda izteikšanai.
Līdz eksāmenu sākumam izglītības iestādes var pieteikt tos skolēnus, kuri atbrīvoti no kādas eksāmena
daļas kārtošanas veselības traucējumu dēļ.

Valsts pārbaudes darbu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis
Arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā darbojas Valsts izglītības satura centra
anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā
var izteikt savus komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem to laikā.
Lai VISC varētu rast risinājumus situācijās, kad ir novēroti pārkāpumi, zvanītājiem ir jāatstāj sava
kontaktinformācija. Darbojas arī e-pasts eksameni@visc.gov.lv, uz kuru visi interesenti var elektroniski
sūtīt savus komentārus VISC.
>> Uz sākumu

TUVOJAS NOMETŅU LAIKS
VISC, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana
bērnu nometņu organizēšanai", ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru (www.nometnes.gov.lv). Tas ir
vienīgais legālo bērnu nometņu reģistrs Latvijā, kas ir pamats saskaņošanas, uzraudzības un kontroles
plānošanai visām saistītajām iestādēm – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Veselības
inspekcijai, Pārtikas un veterinārajam dienestam, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, pilsētu un
novadu domēm.
Nometņu vadītājiem mājaslapā iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumus, lai saņemtu saskaņojumu ar
saistītajām iestādēm. Savukārt bērnu vecākiem ir pieejama plaša informācija par nometnēm, kā arī iespēja
sekot līdzi saskaņošanas procesam. Tas ļauj novērtēt, vai saskaņojumi ir iesniegti, vai ir saņemtas atbildes
no saistītajām atbildīgajām iestādēm. Šī informācija ir publiski pieejama bērniem, viņu vecākiem un citiem
interesentiem.
Svarīgi, ka nometņu reģistrā informāciju par organizētajām nometnēm var ievietot tikai tie nometņu vadītāji,
kuri saņēmuši VISC izsniegtās bērnu nometņu vadītāju apliecības. Lai veiktu nometnes reģistrēšanu, ir
nepieciešams saņemt lietotājvārdu un paroli, nosūtot savu pieprasījumu uz e-pastu: nometnes@visc.gov.lv.
Savukārt, lai iegūtu nometņu vadītāja apliecību, nepieciešams apgūt VISC bērnu nometņu vadītāju kursu
programmu. Nometņu reģistrācija mājaslapā www.nometnes.gov.lv sākās šī gada aprīlī.
Mājaslapā ir pieejams ESF un valsts finansētā projekta ietvaros izstrādātais metodiskais materiāls

"Vadlīnijas bērnu nometņu organizēšanai", likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas saistīti ar bērnu
nometņu organizēšanu, bērnu nometņu vadītāju rokasgrāmata, lietotāja ceļvedis, kā arī papildināts bērnu
nometņu vadītāju kursu metodiskais materiāls.
Nometnes tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981
"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Nometnes var organizēt valsts un pašvaldību
institūcijas, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta
komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Nometnes organizētājs ir
pilnībā atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību. Vecāki ar nometnes organizētāju slēdz līgumu, tajā
atrunājot iesaistīto pušu tiesības, pienākumus un saistības.
Lai informētu par vienota nometņu reģistra ieviešanu, iepazīstinātu ar elektronisko saskaņojumu nosūtīšanas
un informācijas sniegšanas kārtību, projekta "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu
nometņu organizēšanai" īstenošanas laikā tiek organizēti semināri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā
dienesta, pašvaldību darbiniekiem un nometņu vadītājiem. Semināru laikā organizētajās darba grupās
dalībnieki tiek aicināti izvērtēt pašreizējo situāciju nometņu organizēšanas jomā un trūkumus, kuri vēl būtu
novēršami.
Apmācību semināri saistīto iestāţu darbiniekiem jau norisinājušies Rīgā, Kuldīgā, Valmierā, Jelgavā un
Daugavpilī, jūnija sākumā ar jaunizveidoto reģistru tiks iepazīstināti Madonas un Rēzeknes saistīto iestāţu
pārstāvji un nometņu vadītāji.
>> Uz sākumu

"AMATNIEKU SVĒTKI 2011" JAU PĒC NEDĒĻAS
Šogad jau desmito reizi notiek profesionālās izglītības iestāţu jauniešu pasākums "Amatnieku svētki 2011",
kura devīze ir: "Labs amats – nākotnes balsts". Svētki norisinās divās kārtās. Martā un aprīlī notika
reģionālās skates, savukārt 19. un 20.maijā – noslēguma pasākums Jelgavā.
Amatnieku svētkus organizē Izglītības un zinātnes ministrija un VISC sadarbībā ar profesionālās izglītības
iestādēm un pašvaldībām.
19.maijā paredzētas daţādas aktivitātes Hercoga Jēkaba laukumā, kuru laikā būs vērojamas amatnieku
darbu prezentācijas un meistarstiķu programmas. Raiņa parkā notiks brīvdabas koncerts sadarbībā ar bērnu
un jauniešu centru "Junda". Vakarā paredzēts dalībnieku apbalvošanas pasākums Uzvaras parkā.
Arī 20.maijs iesāksies ar amatnieku darbu prezentācijām un meistarstiķu programmām Hercoga Jēkaba
laukumā, un apmeklētāji atkal tiks aicināti uz brīvdabas koncertu Raiņa parkā. Pēcpusdienā norisināsies
svētku gājiens, kas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāna Čakstes
pieminekļa. Vakarā (plkst.17.30) paredzēts svētku lielkoncerts Jelgavas Kultūras namā.
"Amatnieku svētku 2011" mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un
valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, veicināt
profesionālās izglītības prestiţa celšanu, rosināt jauniešos interesi par profesijas un amata apguvi, saglabāt
un attīstīt jauniešos interesi un vēlmi pilnveidot sevi.
>> Uz sākumu

DAUGAVPILĪ NOTIKS PASĀKUMS "DOMĀ CITĀDĀK! EKSAKTĀK!"
Šā gada 12. un 13.maijā skolēniem un skolotājiem Daugavpilī notiek vērienīgs pasākums "Domā citādāk!
Eksaktāk!", kas paver jaunas izziņas iespējas dabaszinātnēs un matemātikā sadarbībā ar Daugavpils
universitātes zinātniekiem un vietējiem uzņēmējiem. Pasākumā piedalās 96 vidusskolēni no 32 Latvijas
skolām. Pasākumu organizē Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts "Dabaszinātnes un
matemātika" sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Universitāti un uzņēmējiem.
Divu dienu laikā 10.–11.klašu skolēni iejutīsies jauno pētnieku lomās, praktiski darbojoties laboratorijās,

institūtos un pilsētvidē, tiksies ar zinātniekiem, apmeklēs Daugavpils uzņēmumus, sacentīsies mācību spēļu
turnīrā, analizēs, izvērtēs un diskutēs par paveikto, kā arī veidos mācību reklāmu. 12.maijā jaunieši
viesosies Daugavpils universitātē, vienā no mūsdienīgākajiem zinātnes centriem Latvijā, lai uzzinātu, kā un
kādiem mērķiem tiek izmantoti zinātnes pētījumi, bet 13.maijā ekskursijās uzņēmumos gūs priekšstatu, kā
skolā iegūtās zināšanas dabaszinātnēs un matemātikā praktiski pielieto uzņēmējdarbībā.
Skolēni dosies mācību ekskursijās uz vairākiem Daugavpils uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar
ietilpīgajām zinātņu un tehnoloģiju nozarēm. Mācību ekskursijām uzņēmumos kā vienai no mācību
organizācijas formām ir augsta pievienotā vērtība. Skolēniem veidojas saikne starp skolā apgūtajām
zināšanām un to lietojumu reālajā dzīvē, karjerā un uzņēmējdarbībā. Tiek nostiprinātas skolā iegūtās
zināšanas, kā arī rodas izpratne par uzņēmējdarbību valstī, perspektīvām nākotnes profesijas izvēlē.
Uzņēmējiem savukārt tā ir iespēja parādīt savu biznesu, ieinteresēt nākamos darbiniekus un pārliecināt,
kāpēc svarīgi ir skolā apgūt eksaktās zinātnes. Pasākumos skolēniem cikla "Domā citādāk! Eksaktāk!"
ietvaros iesaistījušies jau vairāk nekā 150 daţādi uzņēmumi no visas Latvijas, kas vēruši savas durvis
skolēnu mācību ekskursijām.
32 skolotāji no projekta atbalsta skolām pilnveidos savas profesionālās prasmes skolēnu intereses
veicināšanas pasākumu organizēšanā, tajā skaitā mācību ekskursiju organizēšanā. Skolotāji mācīsies
metodes, kā ieinteresēt skolēnus apgūt dabaszinātnes un matemātiku, mācīsies, kā kopā ar skolēniem
sagatavot un vadīt līdzīgus pasākumus savā skolā un novadā.
Pasākumi ar devīzi "Domā citādāk! Eksaktāk!" noris jau ceturto reizi, un tie ir kļuvuši par plašu kustību
Latvijas skolu vidū. Pasākumu virsuzdevums trīs gadu laikā ir bijis stiprināt saikni starp skolā notiekošo
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas stundās un šajās jomās notiekošo reālajā dzīvē un
uzņēmējdarbībā. Atsaucoties uz projekta organizētajiem pasākumiem, mācību gada laikā līdzīgus
pasākumus rīkojušas visas projekta atbalsts skolas, iesaistot skolēnus un skolotājus no apkārtējo novadu
skolām, tādējādi izplatot ideju visā Latvijā.
Trīs gadu laikā projekts pasākumus organizējis Rīgā, Valmierā un Ventspilī. Ar pasākumu Daugavpilī tiks
noslēgts projekta organizēto pasākumu "Domā citādāk! Eksaktāk!" cikls, tādējādi aptverot arī Latgales
reģionu. Daugavpils Universitātē skolēniem būs iespēja praktiski darboties daţādās universitātes
laboratorijās, Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Ekoloģijas institūtā, Inovatīvās mikroskopijas centrā u.c., kā
arī tikties ar zinātniekiem un piedalīties daţādās nodarbībās dabā.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Noslēdzies "Biznesa plānu konkurss"
Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Latvija" (JAL) un Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātes rīkotajā "Biznesa plānu konkursā" tika iesniegti 47 biznesa plāni, bet par labāko klātienes
prezentācijās ţūrija atzina Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieču Maijas Golubovičas un Lauras Krūmiņas
biznesa plānu par SIA "Light Design", kurš nodarbotos ar unikālu sērkociņu kastīšu dizaina raţošanu.
"Biznesa plānu konkurss" norisinās jau 16. reizi. Uzvarētājām tiek dota iespēja saņemt atbrīvojumu no
studiju maksas, uzsākot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Konkursu atbalsta
A.Zvejnieka fonds.
Kopumā konkursa pusfinālam tika iesūtīti 47 darbi no visiem Latvijas reģioniem. Finālam tika izvirzīti 12
labākie, kuri sacentās par uzvaru.
Otro vietu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece Anete Pauga ar biznesa plānu par balkonu
apzaļumošanas uzņēmumu "Calla Balcony", savukārt trešo vietu izcīnīja Madonas Valsts ģimnāzijas
skolēns Rūdolfs Beļaunieks, kurš vēlas attīstīt medību suņu skolu Vidzemes un Latgales reģionā, dibinot
uzņēmumu "Rems".
Skolēnu biznesa idejas vērtēja kompetenta ţūrija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātes, Latvijas Universitātes Inovāciju centra, Biznesa inkubatora "RigaHUB", Latvijas Patentu valdes, "Compensa Life", "Demarsch", "Assistants to business", kā arī iepriekšējā
gada "Biznesa plānu konkursa" uzvarētājs un LU EVF students Vitālijs Silins. Ţūrijas pārstāvji arī dod

iespējas plānu autoriem saņemt konsultācijas idejas realizācijai.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Izsludināts konkurss skolēniem "Darīsim Latviju skaistāku!"
Noslēdzies konkurss "Globalizācija – vieno vai šķir?"
II Latvijas 2.-4.klašu bērnu koru salidojuma dalībnieki
IV Latvijas skolu teātru festivāla "Kustības turpinājums" Rīgas izrāţu, literāro uzvedumu un ielu teātru
skates rezultāti
Darbu uzsāk Siguldas novada pedagoģiski medicīniskā komisija
Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei
II kārtas koru konkursa rezultāti Zemgalē
II kārtas koru konkursa rezultāti Kurzemē
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.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

