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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!
Skolēni izvēlējušies, kādus centralizētos eksāmenus kārtot šogad
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) ir apkopojis datus par to,
kādus centralizētos eksāmenus skolēni šogad ir izvēlējušies kārtot.
2009./2010.mācību gadā 26403 jaunieši kārtos centralizēto eksāmenu
matemātikā, 24246–angļu valodā, bet 26227–centralizēto eksāmenu
latviešu valodā. Līdzīgi kā tas ir bijis arī iepriekšējos mācību gados,
vispopulārākais izvēles eksāmens ir centralizētais eksāmens vēsturē, to
pieteikušies kārtot 10348 jaunieši.
Plašāka informācija par valsts pārbaudes darbiem: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml.
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!
Dziesmusvētku dalībnieki sabiedriskajā transportā brauks bez maksas
Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku dalībnieki varēs izmantot pilsētas sabiedrisko transportu

bez maksas, portālu „Delfi” informēja Rīgas domē. To 19.aprīlī nolēma Rīgas pilsētas rīcības komitejas
sēdē. Rīcības komiteju vada domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Svētku laikā Rīga uzņems aptuveni 30000
dalībnieku no visiem Latvijas novadiem, kā arī vairākus ārvalstu skolēnu kolektīvus. Plānots, ka Rīgas
skolās tiks izmitināti vairāk nekā 24 tūkstoši dziedātāju un dejotāju, kā arī viņu pedagogi. Plašāka
informācija lasāma portālā www.delfi.lv: http://www.delfi.lv/news/national/jauniesu-dziesmu-dejusvetki/dziesmusvetku-dalibnieki-sabiedriskaja-transporta-brauks-bez-maksas.d?id=31340285.
Notiks Latvijas 34.skolēnu zinātniskā konference
24.aprīlī Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Lielajā aulā izglītības un
zinātnes ministre Tatjana Koķe atklās Latvijas 34.skolēnu zinātnisko
konferenci, kurā ar saviem referātiem uzstāsies un darbus prezentēs izcilākie
un talantīgākie Latvijas skolēni. Konferences svinīgajā atklāšanā piedalīsies
arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
priekšsēdētājs Juris Jansons, LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks.
Latvijas 34.skolēnu zinātniskā konference šogad notiek X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Lai saglabātu Latvijas dziesmu un
deju svētku kultūrvēsturisko mantojumu un nodotu to nākamajām paaudzēm, skolēni izstrādāja tēmas
vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā, kulturoloģijā un valodniecībā. Plašāka informācija par gaidāmo
konferenci: http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/info.shtml.
>> Uz sākumu

AKTUALITĀTES SKOLĒNIEM
Palīgs skolēniem, gatavojoties vidusskolas pārbaudes darbiem
Skolā mācību stundu laikā skolēni iegūst bagātīgu zināšanu klāstu. Taču projekts piedāvā skolēniem iespēju
iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” ir
publicējis skolēnu interaktīvos materiālus pašmācībai 10.–12.klasei bioloģijā, dabaszinātnēs, fizikā,
matemātikā un ķīmijā. Materiālos ir iekļauti 10.–12.klases mācību satura jautājumi, kurus iespējams apgūt
šādās sadaļās: teorija ar piemēriem un vizuālajiem materiāliem (izvēlne „Saturs”); uzdevumi risināšanai pa
posmiem, iepazīstoties ar risinājuma komentāriem (izvēlne „Risinām kopā”); uzdevumi risināšanai
patstāvīgi (izvēlne „Risini pats”); zināšanu pārbaudes testi (izvēlne „Pārbaudi sevi”); skaidrojošā vārdnīca,
kurā apkopoti mācību materiālā izmantotie termini (izvēlne „Uzziņas”). Materiāli pieejami projekta
interneta vietnē: http://www.dzm.lv/skoleniem/macies_pats_10-12.klasei.
Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā 7.–9.klasēm
1.aprīlī dabaszinātņu un matemātikas konkursā uz savstarpēju sacensību klātienē tikās trīsdesmit astoņi 7.–
9.klašu skolēni no visas Latvijas, kas iepriekš sevi kā erudītākos un izturīgākos bija pierādījuši neklātienes
konkursā, laikā no 2009.gada 5.oktobra līdz pat 2010.gada 21.martam katru nedēļu projekta interneta vietnē
www.dzm.lv elektroniski atbildot uz konkursa jautājumiem. Iespēja piedalīties konkursa neklātienes kārtā
bija dota katram Latvijas skolēnam, kas mācās 7.–9.klasē, tādējādi vienā konkursā apvienojot līdz šim
nebijušu skolēnu skaitu ar visdažādāko pieredzi un zināšanām. Konkursā spēkiem mērojās gan skolēni, kuri
sevi jau apliecinājuši dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, gan arī tie, kuriem interese par minētajiem
priekšmetiem radās, iesaistoties konkursa jautājumu risināšanā, pildot piedāvātos uzdevumus un veicot
eksperimentus. Tāpat konkursā bija iespēja piedalīties bērniem ar īpašām vajadzībām. Rezultātā kopš
neklātienes konkursa sākuma tajā reģistrējušies gandrīz 3000 dalībnieku, no kuriem 435 aktīvi piedalījušies
katrā no konkursa kārtām 23 nedēļu garumā, tādējādi izmantojot un papildinot savas skolā gūtās zināšanas
fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā.
Plašāk par šo un citiem konkursiem skolēniem: http://www.dzm.lv/skoleniem/viss_par_konkursu.

Skolēnu mācību uzņēmumu sacensība finiša taisnē!
Šā gada 23.aprīlī Biznesa augstskolā „Turība”, biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Latvija”
(turpmāk – JAL) un Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA), Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta ERAF un Eiropas Savienība, organizē
„Nacionālo Skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMF) finālu 2010”. Uzvarētājiem būs iespēja pārstāvēt
Latviju Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu finālā jūlijā Itālijā. Biznesa augstskola „Turība” SMF uzvarētāju
komandai dāvina iespēju bez maksas studēt Biznesa augstskolā „Turība”, izvēloties sev vēlamo studiju
programmu. Programmas „Skolēnu mācību uzņēmumi” atbalstītājs Baltijā ir „Swedbank”.
Konkursa finālā piedalīsies 21 SMF no visas Latvijas, pulcējot vairāk nekā 70 skolēnus un viņu biznesa
konsultantus - skolotājus. SMF nacionālo finālu aicināti apmeklēt arī visi interesenti, lai iepazītos ar skolēnu
idejām. Izstāde apmeklētājiem atvērta no plkst.12.00 līdz 13.00. Fināla laikā skolēnu uzņēmumu darbību un
biznesa idejas vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs pārstāvji no LIAA, „Swedbank”, Biznesa augstskolas
„Turība”, Rīgas Hanza Rotari kluba, Lietišķā informācijas dienesta, Investīciju un biznesa darījumu
konsultāciju uzņēmuma „Capitalia”, advokātu biroja „Glimstedt un partneri” un „Hansaworld Latvia”.
Katrai SMF būs jāprezentē savas biznesa idejas ilgtspēja un tālākās darbības perspektīvas. Žūrija vērtēs arī
SMF izstādes stendus, mārketinga aktivitātes, prasmi pārdot un prezentēt savu produkciju vai pakalpojumu.
Noslēgumā SMF dalībniekiem tiks organizētas individuālās paneļintervijas.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Mākslinieciskās padomes 8.sēde
Simfonisko orķestru konkursa rezultāti
Tautas deju kolektīvu skašu vērtējumi
Par Latvijas 34.skolēnu zinātniskās konferences norisi
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Rīgas Valsts tehnikuma pieredze projektā
Seminārs pirmsskolas iestāžu angļu valodas pasniedzējiem
Seminārs pirmsskolas iestāžu vācu valodas pasniedzējiem
Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki
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.

