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Ziņa. Viedoklis
Kopš 2015.gada 5.maija Valsts izglītības satura centra vadītājs ir Guntars Catlaks
Laika posmā no 2004. līdz 2014.gadam biju vadošais koordinators Education
International – starptautiskā izglītības un zinātnes arodbiedrību federācijā, Briselē.
Mans darbs aptvēra starptautisku pētījumu veikšanu izglītības politikā, kā arī
piedalīšanos sociālajā dialogā Eiropas un pasaules līmenī. Esmu ieguvis plašu
pieredzi, kā veidot vēlamus risinājumus, kas balstīti zināšanās un faktos.
Esmu profesionāls vēsturnieks, strādājis kā skolotājs N.Draudziņas ģimnāzijā,
pētnieks Latvijas vēstures institūtā, Demokrātijas attīstības centra vadītājs, vēlāk
Sorosa fonda Latvija programmas „Pārmaiņas Izglītībā” direktors. Man ir bijusi
iespēja rakstīt mācību grāmatas sociālajās zinātnēs un veidot skolotāju
tālākizglītības programmas. Esmu piedalījies daudzos starptautiskos izglītības
projektos gan savā dzimtajā Latvijā, gan pasaulē.
Mans redzējums par izglītību kopumā balstās uzskatā, ka izglītība ir viena no
cilvēka pamattiesībām. Šādā izpratnē valsts uzdevums ir nodrošināt vienlīdzīgu
pieeju iespējami augstākas kvalitātes izglītībai visiem neatkarīgi no dzimuma,
vecuma, tautības un dzīves vietas. VISC kompetenču laukā ir nodrošināt šī
uzdevuma izpildi satura izstrādes un novērtējuma jomā.

Dr.hist. Guntars Catlaks,
Valsts izglītības satura centra vadītājs

Apstiprina 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus
28.aprīlī valdības sēdē apstiprināti 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.
Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošo darbu norise pamatizglītībā paredzēta februārī un martā, svešvalodu centralizēto eksāmenu norise
vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējo valsts pārbaudījumu norise 9. un 12.klašu skolēniem - maijā un jūnijā.
Ministru kabineta Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā nosaka datumus valsts pārbaudes
darbiem nākamajā mācību gadā tiem skolēniem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās
izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem,
kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku
eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.

Pasākums
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" noslēgums
Šā gada aprīļa beigās Bērnu un jauniešu centrā „Altona” tikās vairāk nekā 100 skolēnu ar saviem skolotājiem, lai izspēlētu pašu
veidotās vides izziņas spēles. Šogad spēļu konkurss notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta „Burto dabā,
vidē, visumā” ietvaros, un spēļu tēma bija „Vide un ceļošana”. Noslēguma pasākuma dalībnieki varēja iepazīties un izspēlēt 37 skolēnu
veidotas spēles. Interesantākās spēles ceļos uz Rīgu arī svētku laikā un izglītos svētku viesus Vērmanes dārza vides radošajās
darbnīcās.
Skolēnu paveikto novērtēja arī atbalstītāji. Konkursa galveno balvu - ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Briselē, ko 1.vietas ieguvējiem
piešķīra Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, ieguva Zvejniekciema vidusskolas spēle „Zaļā cepure”. 2.vietas ieguvēji – Andreja
Upīša Skrīveru vidusskolas spēle „Green a Trip” un Ogres Valsts ģimnāzijas spēle „Ceļo kājām un iepazīsti vidi” - saņēma balvā
ceļojumu uz Stokholmu, ko dāvināja Tallink Latvija. 3. vietu ieguva Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola”
spēle „2355. gada misija”; Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra spēle „Aizraujošā Latvija”; Daugavpils
Saskaņas pamatskolas spēle „Zaļais EKOtūrists”.
Fotogalerija

Noslēgusies Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference
Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā
un Rīgas Tehniskajā universitātē no 24. līdz 26. aprīlim. Tajā 500 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 425 darbus.
Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 350 darbi tika prezentēti klātienē. 169 autori (137 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un
3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministre M.Seile, LZA īstenais loceklis, LU zinātņu
prorektors, prof. I. Muižnieks, LZA īstenais loceklis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, prof.
I.Kalviņš un LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētniece, Latvijas 30.skolēnu zinātniskās konferences laureāte I.Saknīte.
28.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 27.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku
konkursā š.g. septembrī Milānā, Itālijā.
Uz konkursu izvirzīti: Rīgas Franču liceja 12. klases skolēni Amanda Dolgā un Ingars Lukoševičs (fizika); Āgenskalna Valsts ģimnāzijas
11. klases skolnieks Ņikita Sergejevs (ķīmija); Rīgas 10. vidusskolas 11. klases skolniece Olga Rogoženko (matemātika); Siguldas
Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Valts Krūmiņš (bioloģija).

Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks konference "Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas
ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei"
VISC, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldi un
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru organizē konferenci „Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte
Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei”.
Konference notiks 2015.gada 8.maijā plkst.10:00, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā, kurā
interesenti iepazīs un uzzinās par Zemgales līdzenumā, Latvijas-Lietuvas pierobežā esošo novadu un pilsētu bagāto daudzveidību.
Konferencē „Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās
darbības pilnveidei” pedagogi stāstīs par savu pieredzi, kā organizēt nodarbības ārpus klases (dabā, muzejos, uzņēmumā, ražotnē), lai
izzinātu konkrētā dzīves vietā esošos dabas, kultūrvēsturiskos objektus, iepazītu cilvēkus, kuri dzīvo un strādā konkrētā Latvijas
pagastā, novadā, pilsētā.
Novadpētniecības mācību saturs tiek apgūts to integrējot Ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, Sociālo zinību mācību saturā. Laika posmā no
2010.gada ar vietējo pašvaldību, izglītības pārvalžu atbalstu ir notikuši gan reģionālie 1-2 dienu semināri, gan konferences Latvijas
novados un pilsētās: Liepājā, Ventspilī, Ērgļos, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jēkabpilī, Talsos. Šajos pasākumos
ir piedalījušies gan skolotāji, gan LU ĢZZ fakultātes lektori, gan arī skolēni kā aktīvi projektu, nodarbību un ekskursiju vadītāji.

VISC aktualitātes
Izveidots metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem
Fizikas 65.valsts olimpiādes rezultāti
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkursa darbi, kas tiek izvirzīti dalībai 2.kārtā
Ģeogrāfijas 32.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klasei
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.klasei
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"
2015./2016.m.g. 12.klases piloteksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās paraugs
Notikusi konference "Bērns ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē"
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2015.gadā

Sadarbības partneru aktualitātes
Liepājā noslēgušās CSDD Jauno velosipēdistu sacensības
CSDD „Jauno satiksmes dalībnieku forums” pirmās kārtas sacensību piecpadsmitais un sešpadsmitais posms vakar, 5.maijā, notika
Liepājā. Šoreiz par iespēju startēt otrajā kārtā sacentās jaunie velosipēdisti no Grobiņas, Rucavas un Nīcas novada, kā arī Liepājas
pilsētas.
Šajās sacensībās kopumā piedalījās deviņas komandas un visiem dalībniekiem līdzi bija ieradies liels atbalstītāju pulks. Stiprākā

Liepājas novadā ir Rucavas pamatskolas komanda „Zelta zobrati”: Karlīna Roze, Megija Zane Zeme, Ela Andžela Edelmane, Madars
Matīss van der Vens, Rodrigo Ģēģeris, Gatis Skara un skolotāja Daiga Gabrūna.
Savukārt Liepājas pilsētu Latvijas finālā pārstāvēs Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas komanda ar nosaukumu „Saulīte”. Individuālajās
sacensībās uzvarēja Marta Trumpika.
Kopējie rezultāti – Liepājas novads:
1.vieta komandai „Zelta zobrati” no Rucavas pamatskolas; 712 punkti;
2.vieta komandai „Rucava rullē” no Rucavas pamatskolas; 656 punkti;
3.vieta komandai „Grobiņas pedāļi” no Grobiņas pamatskolas; 572 punkti;
4.vieta komandai „ Nīcas Baikeri” no Nīcas vidusskolas; 476 punkti;
5.vieta komandai „ Kuki ričuki” no Rucavas pamatskolas; 450 punkti;
6.vieta komandai „ This is - Nīca” no Nīcas vidusskolas; 426 punkti;
7.vieta komandai „Zibenīgie” no Grobiņas pamatskolas; 394 punkti;
Kopējie rezultāti – Liepājas pilsēta:
1.vieta komandai „ Saulīte” no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas; 173 punkti;
2.vieta komandai „ Seši braucēji” no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas; 90 punkti;

Jaunajiem velosipēdistiem sacensībās bija jādemonstrē teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, jāprot sniegt pirmā
medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana.
Sacensības „Jauno satiksmes dalībnieku forums” CSDD visā Latvijā rīko jau 22.gadu, lai ieinteresētu jaunos satiksmes dalībniekus par
satiksmes drošību un lai veicinātu drošību uz ceļiem. Sacensības, kā ierasts, notiek trijās kārtās, pirmās no tām dažādos Latvijas
reģionos no 10.aprīļa līdz pat 27.maijam. Pieteikšanās nākamajām pirmās kārtas sacensībām un norises grafiks atrodams CSDD
satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem: http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmes-drosiba/reg/konkursi.
Tuvākie mači paredzēti:
piektdien, 8.maijā, plkst. 11:00, Valkas pamatskolā, piedalīsies komandas no Valkas, Strenču, Smiltenes novada skolām;
pirmdien, 11.maijā, plkst. 11:00, Balvu pilsētas ģimnāzijā, piedalīties aicinātas skolu komandas no Baltinavas, Balvu, Viļakas un Rugāju
novada;
otrdien, 12.maijā, plkst. 11:00, Alūksnes sākumskolā, piedalīsies skolu komandas no Apes un Alūksnes novada.
„Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2015” otrā kārta – Latvijas fināls paredzēts no 5.-6.jūnijam un tajās piedalīsies komandas, kuras
ieguvušas augstāko novērtējumu sava reģiona pirmās kārtas sacensībās. Savukārt trešā kārta jeb Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku
sacensības notiks Austrijā, Vīnē, no 3.-6.septembrim, kurās piedalīsies Latvijas fināla uzvarētājkomanda.
Lai kļūtu par sacensību dalībniekiem, skolēniem jābūt dzimušiem 2003.-2005.gadā, jāizveido komanda, kurā ir seši cilvēki – trīs
meitenes un trīs puiši, jāizdomā komandas nosaukums un mājaslapā http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmesdrosiba/reg/konkursi jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. Komandas dalībai sacensībās jābūt saskaņotai ar skolotāju vai citu
pieaugušo un uz sacensībām ir jābūt līdzi parakstītam skolas apstiprinājumam par konkrētās komandas un skolēnu dalību Jauno
satiksmes dalībnieku forumā. Katru komandu uz sacensībām pavada viens vai divi pieaugušie – skolotāji vai vecāki.
Sīkāka informācija par pasākumu CSDD satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem:
http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmes-drosiba/reg/konkursi.
Jauno satiksmes dalībnieku forumu organizē CSDD, sacensību satura izstrādē CSDD sadarbojas ar Valsts izglītības satura centru, kas
vairāku gadu garumā ir CSDD izglītības projektu partneris. Sacensības realizē biedrība „Par stipru Latviju”, tās tiek finansētas no
OCTA līdzekļiem, bet atbalsta – Latvijas Automoto biedrība un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

Informāciju sagatavoja:
Elīna Gārbena
E-pasts: elina@stipriem.lv
Mob. tālr.: 26135134

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
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:

