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Ziņa. Viedoklis
Vidusskolēni saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 30.jūnijā, izsniedza 19906 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva
vispārējo vidējo izglītību.
Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodeva izglītības pārvaldēm, tās - izglītības iestādēm.11.jūnijā VISC jau izsniedza 3889
vispārējās pamatizglītības sertifikātus.
Kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir
nedaudz uzlabojies eksāmenos matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, franču valodā, krievu valodā un vācu valodā. Nedaudz zemāki
rezultāti šogad ir eksāmenos latviešu valodā, angļu valodā un fizikā.
Precīzāka eksāmena rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šā gada septembrī, taču pirmie rezultāti VISC mājaslapā jau ir
publiskoti.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu
paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā. Noslēdzoties sesijai, šobrīd VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes
darbu uzdevumi.
Tās personas, kuras skolu ir pabeigušas agrāk, bet vēlas turpināt mācības, vidusskolu eksāmenus šogad varēja kārtot arī četrās
augstskolās, ar kurām VISC ir noslēgts sadarbības līgums: Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē,
Vidzemes Augstskolā. Šogad augstskolās centralizētos eksāmenus kārtoja 237 personas.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts
vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.
Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.
Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP)
noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir
zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.
Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad bija 27 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā, 62 eksāmenu kārtotājiem matemātikā, 6 angļu
valodā un 1 vēsturē.

Angļu valoda - populārākais svešvalodu eksāmens skolēnu vidū
Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, angļu valodas eksāmens saglabājis savu popularitāti skolēnu vidū. To bija izvēlējušies kārtot 13
600 skolēnu, kas ir piecas reizes vairāk nekā krievu valodu un teju desmit reizes vairāk nekā vācu valodu.

Interpretējot eksāmenu rezultātus, jāņem vērā, ka matemātika un latviešu valoda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās
vidējās izglītības ieguvējiem. Eksāmenus šajos mācību priekšmetos kārtoja vairāk nekā 14 000 skolēnu. Pārējos eksāmenus izvēlējās
salīdzinoši neliels kārtotāju skaits. Tālab obligātajos centralizētajos eksāmenos vidējie rezultāti ir zemāki nekā izvēles eksāmenos, jo
izvēles eksāmenos piedalās skolēni, kuri jūtas zinošāki šajos mācību priekšmetos, turpretim obligātajos jāpiedalās visiem.
Eksāmenu vidējo rezultātu samazinājums šogad angļu valodā, latviešu valodā un fizikā ir statistiski nenozīmīgs. Savukārt ķīmijā,
bioloģijā un Latvijas un pasaules vēsturē vidējie rezultāti ir paaugstinājušies.

Turpina samazināties centralizēto eksāmenu rezultātu apelāciju skaits
Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 23795 skolēni, kuru 56696 darbus novērtēja 789 vērtētāji. Šobrīd Valsts izglītības
satura centrā (VISC) iesniegta 61 apelācija no 51 personas, vērtējums mainīts 10 gadījumos.

Pirmās apelācijas ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu saņemtas laika posmā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Visvairāk
apelāciju ir saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajā proporcionāli ir vislielākais
kārtotāju skaits.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt
iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša
laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai
paaugstināt to.
Pērn apelāciju pirmajā nedēļā iesniegtas 65 apelācijas no 56 personām. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 87 apelācijas no 76
personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts tikai 9 gadījumos.
Apelāciju iesniegšana VISC vēl turpināsies līdz 30. jūlijam.

Pasākums
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir kopdarba paraugs
No 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgu pieskandinās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuru plašo programmu veido
koru un deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, vokālo un instrumentālo ansambļu, mazo mūzikas kolektīvu, mūsdienu deju
kolektīvu sniegums, kā arī priecēs radošās darbnīcas, teātru izrādes u.c. aktivitātes.
“Vērtību izglītība ir daļa no vispusīgas personības attīstības, no kvalitatīva izglītības procesa. Par to ar izglītības jomas kolēģiem no
citām valstīm daudz diskutējām arī Latvijas prezidentūras laikā. Dziesmu un deju svētki ir būtiska mūsu valsts vērtību izglītības daļa, un
esam lepni par visiem vairāk nekā 100 tūkstošiem Latvijas skolēnu, kas ikdienā dzied, dejo, muzicē un spēlē teātri”, preses konferencē
uzsvēra izglītības un zinātnes ministre, Svētku Rīcības komitejas priekšsēdētāja Mārīte Seile.
“Svētki šogad iezīmējas ar vairākiem jauninājumiem gan mākslinieciskā programmā, gan Svētku organizācijā. Pirmo reizi Svētkos
notiks kokļu mūzikas koncerts, mūsdienu deju lieluzvedums, tērpu skate. Tiek atjaunotas arī vairākas tradīcijas – garīgās mūzikas
koncerts, ielu koncerti, Svētku atvēršana 11.novembra krastmalā, kas pulcēs visus Svētku dalībniekus. Svētku organizācija ir kopdarba
rezultāts – Svētku rīkošanā iesaistīts plašs valsts un pašvaldību institūciju loks, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, vecāki,
pedagogi, bērni un brīvprātīgie. Īpašs akcents, rīkojot Svētkus, ir likts tieši uz drošības jautājumiem,” akcentē Svētku izpilddirektore
Agra Bērziņa.
Svētkos pulcēsies 37890 dalībnieku no visas pasaules, bet viskuplāk tiks pārstāvēts Vidzemes novads. 26 000 Svētku dalībnieku no
Latvijas reģioniem tiks īslaicīgi izmitināti 60 Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. Viena dalībnieka izmaksas no valsts piešķirtā
finansējuma ir 9,84 eiro (viena dalībnieka ēdināšanas izmaksas dienā 7 eiro, izmitināšanas izmaksas – 2,84 eiro). Dalībnieki Rīgas
sabiedriskajā transportā pārvietosies bez maksas, lietojot viedkartes.
“Rīgas pilsēta ir veikusi visus nepieciešamos priekšdarbus veiksmīgai Svētku norisei – analizējot Svētku norisi un lielākās cilvēku
plūsmas, tiks norīkoti sabiedriskā transporta papildu reisi, dalībnieku uzņemšanai ir gatavas arī Rīgas pilsētas izglītības iestādes.
Protams, rīdziniekiem jābūt gataviem, ka pilsētā veselu nedēļu būs dalībnieki no visas Latvijas, pilsētas ielās būs daudz autobusu –
Rīgā iebrauks papildu 1100 transporta vienības. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par transporta plūsmu un stāvvietu
ierobežojumiem gan Rīgas, Svētku rīkotāju mājas lapās, gan medijos,” atzīmē Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.
“Valsts policijai Svētku laikā prioritārās darbības jomas ir dalībnieku un skatītāju drošība, ceļu satiksme un kārtība skolās un pasākumu
norises vietās. Valsts policijas darbinieki apsargās 12 skolas – tās ir skolas, kurās dzīvos vairāk nekā 700 Svētku dalībnieku. Pārējās
skolās par kārtību un drošību rūpēsies pašvaldības policijas un zemessardzes pārstāvji. Īpašu uzmanību pievērsīsim autobusu vadītāju
un braukšanas ātruma kontrolei. Lūdzam atgādināt bērniem par diviem tālruņu numuriem – 112 un 110,” stāsta Valsts policijas
priekšnieks Ints Ķuzis.
“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apsekojis pilnīgi visas izglītības iestādes, kurās dzīvos dalībnieki, kā arī pārbaudījis, ka
tika novērstas konstatētās nepilnības. Katrā norises vietā būs norīkotas ekipāžas, kā arī dežūrēs ugunsdrošības operatori. Savukārt,
vakaros veiksim papildu pārbaudes, lai sekotu, kā tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi,” akcentē VUGD priekšnieka vietnieks Kristaps
Eklons.
“Svētki būs intensīvs laiks arī mediķiem, tāpēc esam rūpīgi pārdomājuši, kā efektīvāk lietot mūsu resursus. Svētku laikā būs dažādi

palīdzības veidi – sākot no pirmās palīdzības sniegšanas sadarbībā ar Sarkano Krustu, ārstu palīgu, ārstu brigādēm un beidzot ar
reanimatologu un bērnu reanimatologu brigādēm. Norises vietās būs arī īpaši medpunkti. Neatliekamā medicīniskā palīdzība norises
vietās tiks sniegta visiem, kam nepieciešams - gan dalībniekiem, gan skatītājiem,” stāsta NMPD direktora vietniece Renāte Pupele.
Kopā ar dalībniekiem uz Rīgu dosies arī mediķi no pašvaldībām. Savukārt, Mežaparka Lielajā estrādē dalībnieku tribīnēs tiks izvietotas
īpašas zīmes, kuras lietojot mediķi precīzi spēs ātri reaģēt un sniegt nepieciešamo palīdzību.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi piecos
gados. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, tajos piedalīsies ap 37 890
dalībnieku. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus rīko Valsts izglītības satura centrs, atbalsta lieldraugi Swedbank un
Kārums, kā arī atbalstītāji Latvijas Mobilais Telefons (LMT), Latvijas valsts meži, Latvijas Dzelzceļš, Latvenergo, Valsts kultūrkapitāla
fonds, Statoil un Moller Auto lidosta.
Inga Vasiļjeva,
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
sabiedrisko attiecību vadītāja

dziesmusvetki2015@gmail.com
www.dziedundejo.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
Talantīgie skolēni jau 48.reizi pulcēsies vasaras skolā-seminārā „Alfa”
No 13.jūlija līdz 1.augustam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kas šogad tiek organizēta
48.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 39.skolēnu zinātniskās
konferences laureāti. Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” organizēs lekciju un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās - fizikas,
matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu.
Skolas-semināra „Alfa” laikā notiks vairāk nekā 200 nodarbības, kuras vadīs Latvijas augstskolu mācību spēki, zinātnisko institūtu
darbinieki. Lektoru vidū būs ilggadējie vasaras skolas-semināra „Alfa lektori, kā Latvijas Universitātes profesore, filozofe Skaidrīte
Lasmane, docents, fiziķis Vitolds Grabovskis, astronoms Ilgonis Vilks, asociētā profesore, ķīmiķe Anda Prikšāne, profesors,
matemātiķis Andrejs Cibulis, asociētais profesors, fiziķis Andris Broks, ekonomists Mihails Siņicins, profesors, politologs Juris
Rozenvalds, vadošais pētnieks Māris Alberts, bioloģijas zinātņu doktore Inese Čakstiņa, arī bijušie nometnes dalībnieki – augstskolu
mācību spēki un zinātnieki: LU rektors profesors Mārcis Auziņš, asociētais profesors, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs, datorzinātņu
profesors Leo Seļavo un asociētais profesors Ģirts Karnītis, docents, ķīmiķis Jānis Ģībietis, docents, fiziķis Jānis Dzenis, Rīgas
Stradiņa universitātes docents Uldis Apsalons u.c. Vasaras skolā kā ik gadu nodarbību vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra
„Alfa” dalībnieks, pašreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Lietišķās apmācības un simulācijas spēles vadīs bijušais
alfietis, šobrīd SIA „Nordic Training International” vadītājs Uģis Strauss. Lektoru vidū gaidāmi arī Latvijas Bankas Starptautisko
attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakulis un
Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens.
Vasaras skolas-semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma
noslēgumā. Skolā-seminārā skolēni vispusīgi pilnveidos savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās.
Jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas. Semināra laikā
taps arī teātra izrāde, ko iestudēs bijušais alfietis, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks Kārlis Anitens.

VISC aktualitātes
Notiek vērienīgākais projekta „Scientix” pasākums Latvijā
Mājturības un tehnoloģiju metodisko apvienību vadītāju izbraukuma seminārs

Sadarbības partneru aktualitātes
“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” rīko vasaras nometni 2015
Jaunatnes organizācija “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” no 3. līdz 9. augustam rīko ikgadējo vasaras nometni jauniešiem
Strenčos, kuri vēlas attīstīt savas prasmes dažādos virzienos, paplašināt redzesloku par Eiropas Savienībā aktuāliem jautājums, bet
pats galvenais – aizraujoši pavadīt laiku.
Klubs “Māja” jau vairākus gadus piekopj nometņu tradīciju, kurās ierasts apvienot jaunu zināšanu ieguvu, izmantojot neformālās
izglītības metodes, izkustināt ķermeni sportiskajās aktivitātēs, kā arī pavērt jaunus horizontus radošajās nodarbībās. Šajā gadā kā
aktuālā tēma ir izvēlēta sevis apzināšanās kā Eiropas nākotnes veidotājiem, skatoties caur ES 2020 Stratēģijas prizmu. Plaša spektra
aktivitātēs jauniešiem tiks dots ieskats, kas tad tieši ir šī Stratēģija un kādi ir tās pamatmērķi. Nometnes mērķis ir parādīt, ka ikviens no
mums ir dzinējspēks, kas veido rītdienu, tikai pašiem jau šodien jāapzinās, kā apvienot savas iespējas ar vēlamo nākotnes vīziju.
Nometnē aicināti pieteikties jaunieši, kas jau darbojas Klubā “Māja” vai Latvijas skolu Eiropu klubos, kā arī ikviens cits interesents
vecumā no 16 līdz 26 gadiem. Dalība nomentē ir bez maksas.
Plašāka informācija par nometnes norisi un pieteikuma anketa ir atrodama organizācijas mājaslapā www.klubsmaja.lv
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" ir 1995. gadā dibināta biedrība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu
izpratni par Eiropas Savienību un jauniešu iespējām tajā. Organizācijas biedri ir jaunieši, kas saviem vienaudžiem veido seminārus,
tematiskos tējas vakarus un dažādus citus projektus. Aktivitātes parasti tiek rīkotas, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādā
veidā arī šķietami sarežģītas lietas ir iespējams izzināt izklaidējošā un atmiņā paliekošā veidā.
Klubs "Māja" ir starptautiskās organizācijas "Jaunie Eiropas Federālisti" (JEF) pārstāvniecība Latvijā, dalīborganizācija Annas Lindes
fondā un Latvijas Jaunatnes padomē, starptautiskā informācijas tīkla "Eurodesk" Rīgas reģiona sadarbības partneri un Latvijas skolu
Eiropas Klubu koordinatori. Klubs "Māja" ir arī Eiropas Brīvprātīgā darba (EVS) uzņēmējorganizācija un nosūtītājorganizācija, regulāri
Latvijā koordinējot uzņemšanas projektus - pašlaik organizācijā darbojas brīvprātīgie no Vācijas un Lietuvas, kurus būs iespējams
satikt arī nometnes laikā.Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" ir 1995. gadā dibināta biedrība, kuras mērķis
ir veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un jauniešu iespējām tajā. Organizācijas biedri ir jaunieši, kas saviem vienaudžiem
veido seminārus, tematiskos tējas vakarus un dažādus citus projektus. Aktivitātes parasti tiek rīkotas, izmantojot neformālās izglītības
metodes, tādā veidā arī šķietami sarežģītas lietas ir iespējams izzināt izklaidējošā un atmiņā paliekošā veidā.
Mainīgajā pasaulē ES ir jākļūst par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku. Šīs trīs savstarpēji papildinošās prioritātes noderēs ES
un tās dalībvalstīm ceļā uz augsta līmeņa nodarbinātību, produktivitāti un sociālo kohēziju.
Jo īpaši Eiropas Savienība izvirzījusi piecus vērienīgus mērķus, kuri līdz 2020. gadam ir jāsasniedz nodarbinātībā, inovācijā, izglītībā,
sociālajā integrācijā un enerģētikā (kā arī klimata pārmaiņu iegrožošanā). Katra dalībvalsts ir apstiprinājusi valsts mēroga mērķus katrā
no šīm jomām. Stratēģijas pamatā ir konkrēti pasākumi ES un valstu līmenī.
Informāciju sagatavoja:
Zane Kubuliņa,
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