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Ir iznācis Valsts izglītības satura centra pirmais elektroniskais biļetens.
Biļetenu saņems visi iepriekšējie Izglītības satura un eksaminācijas centra un Valsts speciālās izglītības
centra biļetena abonenti.
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VISC VIZĪTKARTE
2009.gada 1.jūlijā savu darbu uzsāka reorganizētā iestāde Valsts izglītības satura centrs (VISC). VISC
turpina veikt Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts speciālās izglītības centra, Profesionālās
izglītības administrācijas un Valsts jaunatnes iniciatīvu centra funkcijas.
Reorganizētās iestādes pārraudzībā ir daudzi nozīmīgi uzdevumi izglītības kvalitātes uzlabošanai: mācību
satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā, speciālās izglītības jautājumu risināšana, valsts
pārbaudes darbu sagatavošana un organizēšana, pedagogu tālākizglītības aktivitāšu veikšana, dažādu
projektu īstenošana, kā arī nozīmīgs darbs ir veicams interešu izglītībā un audzināšanā.
Jau vairāk nekā mēnesi VISC vada Guntis Vasiļevskis.
Kāda ir jūsu pieredze izglītībā?
Esmu bijis gan pedagogs, mācīju skolā matemātiku, gan vairāku iestāžu
vadītājs. Daudzus gadus strādāju arī par Izglītības un zinātnes ministrijas
Vispārējās izglītības departamenta direktoru, mana pēdējā darba vieta bija
Valsts speciālās izglītības centra direktora amatā, tāpēc man ir plaša
pieredze izglītības jomā. Tomēr uzskatu, ka pieredze ir tikai viens no
nosacījumiem, lai varētu vadīt lielu iestādi, tikpat svarīga ir mērķtiecība,
vēlme pašam nepārtraukti mācīties un spēja veidot pozitīvu darba vidi
iestādē.
Kādi ir galvenie VISC veicamie uzdevumi tuvākā gada laikā?
Nākamajā gadā VISC jāveic ļoti daudzi nozīmīgi uzdevumi. Intensīvi
plānojam strādāt pie pamatskolas mācību satura pilnveides, ļoti lielu
uzmanību pievēršot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītības jautājumiem. Otrs nozīmīgs darba virziens būs
informācijas tehnoloģiju izmantošana valsts pārbaudes darbu organizēšanas procesā. Uzskatu, ka izglītībā ir
jāseko tam, kas notiek apkārtējā pasaulē. Tā kā informācijas tehnoloģiju loma ir būtiski pieaugusi, arī
izglītībā tās ir jāizmanto, jo tas vienlaikus ļauj procesam noritēt ātrāk, kā arī ļauj ekonomēt resursus.
Nākamais gads būs radošs un intensīvs arī interešu izglītībā. Būtiskākais pasākums ir X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu svētki, šobrīd norit sagatavošanās darbs šim pasākumam.
Jāsaka, ka VISC pārziņā ir daudzi nozīmīgi jautājumi, domāju, ka visi no tiem ir vienlīdz svarīgi.
Kādas izmaiņas plānojat veikt VISC darbā?
Esmu gandarīts, ka šobrīd ir izveidots radošs un profesionāls darba kolektīvs. Tas ir galvenais nosacījums,

lai jebkuru uzdevumu būtu iespējams paveikt kvalitatīvi. Drīzumā pabeigsim arī dažādu normatīvo aktu
sagatavošana, lai precīzi būtu noteikts tas, kā notiek darba process iestādē, jo daudzas funkcijas ir saistītas,
piemēram, ar dažādiem drošības pasākumiem.
Lielu uzmanību pievērsīšu tam, lai jebkurš sabiedrības pārstāvis iegūtu visu nepieciešamo informāciju par
VISC darba aktualitātēm. Šobrīd darbu ir uzsākusi jaunā VISC interneta mājaslapa (www.visc.gov.lv), bet
tas ir tikai pirmais solis informēšanas darbā.
Man kā iestādes vadītājam pats galvenais ir bijis un būs ļaut saviem kolēģiem būt radošiem, atbalstīt
iniciatīvu un nodrošināt visus nepieciešamos nosacījumus, lai darbinieki būtu apmierināti gan ar darba vidi,
gan veicamajiem uzdevumiem. Pozitīvi vērtēju to, ka VISC strādā speciālisti, kuri jau iepriekš ir strādājuši
izglītības jomā, tas ļauj būt inovatīviem savā darbā.
Kādi būs lielākie izaicinājumi jūsu darbā?
Vadīt lielu iestādi, kura pilda tik daudzas un dažādas funkcijas, kādas ir VISC, kopumā jau ir izaicinājums.
Izglītībā visām izmaiņām ir jānotiek pārdomāti un plānveidīgi. Mums ir svarīgi iegūt visu sociālo partneru
viedokli, tāpēc VISC noteikti aicina visus interesentus iesaistīties dialogā, lai savu darbu mēs varētu veikt
pēc iespējas labāk.
Vēlos pilnveidot visus tos procesus, kas ir VISC pārziņā daudzas novitātes ieviesīsim gan valsts pārbaudes
darbu organizēšanā, gan mācību satura pilnveidē, gan interešu izglītības un audzināšanas jomā.
Protams, iestādes veicamo darbu apjoms ir liels, īstenojam arī vairākus Eiropas Savienības struktūrfondu
projektus, taču esmu pārliecināts, ka visu paveiksim tik labi, cik tas ir nepieciešams un iespējams.
>> Uz sākumu

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS
Nāc gavilēt!
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkus sagatavo un to norisi nodrošina VISC Interešu izglītības un
tālākizglītības departaments.
Tā vadītāja Agra Bērziņa stāsta par gaidāmajiem X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Esmu gandarīta par to, ka valstiski tiek atbalstīta ideja
organizēt dziesmu un deju svētkus jauniešiem, jo tas ir
nozīmīgs pasākums, kas ne tikai izglīto skolēnus par mūsu
tautas kultūras mantojumu, bet arī stiprina katra jaunieša
nacionālo pašapziņu.
Svētku simbols ir vilciņš – rotaļlieta, kas mums visiem saistās
ar bērnību. Šis svētku logo simbolizē kustību, jauna cilvēka
tapšanu par lielu cilvēku caur spēli. Vilciņš ir svētku ass, ap
kuru visi dejo, dzied, muzicē. Katra krāsa arī ir kā simbols
mūzikai, dejai, dziesmai, vēsturei. Svētku koncepcija ir
„Svītru kods”. Katra svītra Latvijas novada etnogrāfiskajā
bruncī ir ar savam novadam raksturīgo krāsu un ornamentu
savienojumu, šo ideju esam paņēmuši svētkiem.
Nākamajā gadā svētki notiks 6 dienas no 6.–11.jūlijam. Plānojam, ka pirmajā dienā būs bērnu simfonisko
orķestru koncerts, kā arī notiks tautas deju kolektīvu laureātu koncerts kā svētku atklāšanas pasākums.
Otrajā dienā notiks koru un pūtēju orķestru finālskate, trešajā - būs pūtēju orķestra koncerts un folkloras
kopu koncerti. Svētku ceturtajā dienā visi tiek aicināti uz diviem mūsdienu deju koncertiem, folkloras kopu
pasākumiem, pūtēju orķestru defile, kā arī koru koncerta ģenerālmēģinājumu. Savukārt, piektajā svētku
dienā notiks emocionāli krāšņs pasākums – svētku dalībnieku gājiens un lielais koru kopkoncerts
Mežaparka Lielajā estrādē, kā arī tautas deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums. Svētki noslēgsies ar tautas

deju lielkoncertiem. Svētku nedēļā rosība, dziesmas un dejas, teātra spēle un radošās darbnīcas priecāsies un
līksmosies Vērmanes dārzā.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie gaidāmo dziesmu un deju svētku sagatavošanas, pavisam nesen, 15.oktobrī,
notika svētku koru koncerta modelēšanas pasākums. Un pati varu apgalvot – visi gaidāmie pasākumi un
koncerti būs ļoti pārdomāti un skaisti, jo ir svarīgi, lai pozitīvas emocijas iegūtu gan paši koncertu
dalībnieki, gan to skatītāji un klausītāji. Regulāri šobrīd tiekas svētku Rīcības komiteja, Mākslinieciskā
padome un koordinatori, lai svētki tiktu sagatavoti izcilā līmenī. Vēlos novēlēt radošas idejas un veiksmi
visiem tiem, ka piedalās svētku sagatavošanā, kā arī jauniešiem, kas svētkos dziedās, dejos un muzicēs un
viņu pedagogiem.
Plašāka informācija par svētkiem ir pieejama VISC interneta mājaslapā www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
•
•
•
•
•

Notiks publiskā lekcija par dabaszinātņu mācīšanu
Speciālās pamatizglītības programmu paraugi
Speciālo izglītības iestāžu organizētie pasākumi 2009./2010. mācību gadā
Nodarbības 1991.gada barikāžu muzejā
Notiks pasākumi speciālās izglītības darbiniekiem

>> 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 ISEC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

