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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 maijā!
Pirmais šā gada valsts pārbaudes darbs jau 11. maijā!
Nākamajā nedēļā sāksies šā mācību gada valsts pārbaudes darbu sesija.
Pirmais pārbaudes darbs notiks 11.maijā, tā būs ieskaite 3.klasei. 25.maijā
notiks pirmais centralizētais eksāmens vidusskolu beidzējiem –
centralizētais eksāmens angļu valodā.
Lai visiem interesentiem būtu iespējams ērtāk pārskatīt 2009./2010.mācību
gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku, VISC ir sagatavojis
pārskatāmu tabulu. Valsts pārbaudes darbu norises grafiks skatāms VISC
interneta vietnē: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/dokumenti/parb_darb_graf_09_10.pdf.
Foto: Gatis Dieziņš, A.F.I.
>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Noteiktas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku biļešu cenas
27. aprīlī Ministru kabinetā (turpmāk – MK) tika izskatīts MK noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts
izglītības satura centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku nodrošināšanai". Noteikumu projekts paredz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam, arī X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk – Svētki) dalībniekiem, iegādāties biļetes uz
Svētku pasākumiem. Biļešu cenas ir noteiktas no 1 Ls līdz 20 Ls saskaņā ar katra pasākuma programmu,
pasākuma norises vietu, skatītāju ietilpību konkrētajā Svētku norises vietā un biļešu pieprasījumu. Daudzus
pasākumus var apmeklēt bez maksas, bet Svētku pasākumu ģenerālmēģinājumos ieejas biļešu cenas ir no 1
Ls līdz 3 Ls. MK izskatīja arī MK rīkojuma projektus "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta
rīkojumā Nr.560 "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām"" un

"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.655 "Par X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem"". Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un Svētku pasākumu izmaksas, ir
samazināts Svētku norišu dienu skaits Rīgā. Svētku pasākumu norises ir plānotas no 2010.gada 6.jūlija līdz
11.jūlijam. Ir mainītas arī Svētku pasākumu norišu vietas. Atklāšanas pasākums notiks šā gada 6.jūlijā VEF
Kultūras pilī; mūsdienu deju koncerti no starptautiskā izstāžu centra "Ķīpsala" ir pārcelti uz Rīgas Kongresu
namu, Bērnu simfonisko orķestru koncerts no Lielās ģildes ir pārcelts uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmiju.
Plašāka informācija par Svētku norisēm interneta vietnēs: www.visc.gov.lv un www.dziedundejo.lv.
Par reportieriem projektā "Mantojums" pieteikušies 56 jaunieši
Noslēgusies pieteikšanās reportiera darbam studijā, gatavojot X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku projektu "Mantojums". Pavisam savus pieteikumus atsūtījuši 56 jaunieši vecumā no 14 līdz 24
gadiem, un viņi visi varēs piedalīties svētku notikumu dokumentēšanā, portālam "Delfi" pavēstīja svētku
organizatori. Visatsaucīgākās bijušas meitenes – studijā darbu sāks 50 jaunietes un seši jaunieši. Ko var
secināt? Meitenes ir aktīvākas? Zēni ir nedrošāki? Tam gan nav nozīmes, reportiera darbam pieteikušies
vislabākie, visdrošākie un visazartiskākie. Par to mēs nešaubāmies," ir pārliecināta svētku projekta
"Mantojums" vadītāja Inta Kraskeviča. Plašāk par projektu: http://www.delfi.lv/news/national/jauniesudziesmu-deju-svetki/par-reportieriem-projekta-mantojums-pieteikusies-56-jauniesi.d?id=31576257.
>> Uz sākumu

AKTUALITĀTES SKOLĒNIEM
Skolēnu mācību uzņēmumu finālā uzvar jauna tipa interaktīvās tāfeles
izgudrotāji!
Ar Skolēnu mācību uzņēmuma "Cleverway" (Rīgas Klasiskā ģimnāzija)
uzvaru noslēdzies šī gada biznesa izglītības biedrības "Junior Achievement Latvija" (turpmāk – JAL) un Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras" (turpmāk – LIAA) Inovatīvas uzņēmējdarbības
motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta ERAF un Eiropas Savienība,
organizētais Nacionālais Skolēnu mācību uzņēmumu fināls 2010.
Uzvarētājiem, jauna tipa interaktīvās tāfeles izgudrotājiem, būs iespēja
pārstāvēt Latviju Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā jūlijā, Itālijā.
Komandas sastāvā ir Maksims Gladkovs, Karīna Morgule un Alīna Meišele. Biznesa augstskola "Turība"
uzvarētāju komandai dāvina iespēju bez maksas studēt Biznesa augstskolā "Turība", izvēloties sev vēlamo
studiju programmu. Programmas "Skolēnu mācību uzņēmumi" atbalstītājs Baltijā ir "Swedbank".
Plašāk
par
mācību
uzņēmumu
finālu
2010
lasiet:
http://www.jal.lv/Lapas/Junior%20Achievement%20Latvia.aspx.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Konkursa "Ritmu spēles" Pierīgas novadu skate Ropažos
Latvijas 34. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
Koru konkursa II kārtas rezultāti
Konferencē skolēni prezentē savas atziņas par dažādiem Latvijas vēstures jautājumiem
Tautas deju kolektīvu atlases skašu žūrijas komisijas sēdes protokols
Studentu korporācija "Lettonia" dāvina vidusskolām vēsturiskas filmas DVD

Noslēgušās pūtēju orķestru skates
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku preču zīmes lietošanas tiesību konkursa noteikumi
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" noslēgums
Vokālās mūzikas finālkonkursa "Balsis" rezultāti
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.

