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Šogad sporta atbalstam ieplānots izlietot gandrīz 50 miljonus eiro

Ziņas. Jaunumi
Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā
Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību
satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm
sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas
kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt
mācīties mūža garumā.
Katra Latvijas pašvaldība pagājušā gada nogalē varēja nominēt ne vairāk kā trīs (Rīgā – ne vairāk kā piecpadsmit) izglītības iestādes
dalībai mācību satura aprobācijā. Valsts izglītības satura centrs tās atlasīja, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu, gan
mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu, gan skolotāju motivāciju dalībai. Dalībai aprobācijā katrā plānošanas reģionā izvēlējās
dažādu skolu veidus no nelielām lauku sākumskolām līdz lielo pilsētu vidusskolām un Valsts ģimnāzijām, lai noskaidrotu, kā iecerēto
mācīšanas pieeju vislabāk ieviest visās Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un katrā reģionā būtu pieejami labās prakses piemēri.
Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētu un novadu pašvaldība nominēja 235 izglītības iestādes. Projektā sākotnēji plānoto 80 izglītības
iestāžu vietā dalībai aprobācijā ir izvēlētas 100 izglītības iestādes visā Latvijā. Vismazākā skola skolēnu skaita ziņā ir Rucavas
pamatskola ar 71 skolēnu, vislielākā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ar 1457 skolēniem; vistālākā skola, raugoties no Rīgas, ir Zilupes
vidusskola, un no katra plānošanas reģiona aprobācijā ir iesaistīta specializētā izglītības iestāde. Izvēlēto izglītības iestāžu saraksts
pievienots pielikumā.
“Mēs esam gandarīti par pirmsskolu un skolu lielo vēlmi būt pirmajiem, kas gatavi atsacīties no ierastā darba ritma, dažādu priekšmetu
skolotājiem ikdienā tiekoties un kopīgi plānojot mācību darbu, lai rezultātā bērniem un jauniešiem būtu arvien vairāk laika un iespēju
iedziļināties, patiesi izprast, ko viņi mācās, domāt, diskutēt, pielietot jaunos jēdzienus, idejas, prasmes. Esmu pārliecināta, ka tikai tādā
veidā iespējams iegūt dziļas, paliekošas zināšanas un mēs sagatavotu bērnus un jauniešus drošai nākotnei,” atzīst Zane Oliņa,
projekta Mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja.
Izglītības iestādēm bija jāpiesaka skolotāju komandas, kas mācīs dažādus mācību priekšmetus vieniem un tiem pašiem bērniem un
jauniešiem dažādos vecumposmos. Šīs komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību
darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas
kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.
Šo pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozīmīga, jo tieši tajās tiks pārbaudīta un novērtēta jaunās pieejas
efektivitāte, vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu izmantot citās
izglītības iestādēs.
Projekta ietvaros plānotas arī citas aktivitātes, lai šo mācīšanas pieeju pakāpeniski ieviestu visās izglītības iestādēs. Rudenī sāksies

mācības visu Latvijas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām, notiks semināri, konferences, tiks
apzināti un popularizēti skolu labās prakses piemēri, veidotas e-mācības skolotājiem un digitālā mācību resursu krātuve.
Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus
apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu,
vispārējā izglītībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un
pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa
organizēšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi. Projektu Valsts izglītības satura centrs īstenos
sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas
internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību
satura aprobācijā.

Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2016./2017.mācību gadā
Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos 2016./2017.mācību gadā būs līdzīgi kā iepriekšējos mācību gados. Ne visiem
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām būs pilnīgi piemēroti centra izstrādātie valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki.
Tā kā izglītojamiem var būt atšķirīgas speciālās vajadzības, VISC iesaka izglītības iestādēm izmantot iespēju pašām izstrādāt
individuālo pārbaudes darbu norises pagarinājumu.
Atbalsta pasākumiem centralizētajos eksāmenos saglabāsies līdzšinējā kārtība, kuru nosaka Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa
noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību". Noteikumi paredz, ka izglītojamajam, kuram ir
nepieciešami atbalsta pasākumi centralizētajos eksāmenos, ir jāsaņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošas izglītības
programmas īstenošanu vai atzinums par izglītojamā speciālajām izglītības vajadzībām un tām atbilstošu atbalsta pasākumu
nepieciešamību.
Vairāk informācijas - http://www.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/atb_pas_2016_2017.pdf

Izsludināti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkursi koru
koncertam un tautas deju lielkoncertam
Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, Valsts izglītības satura centrs
(VISC) izsludina koncepciju konkursus: koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē un tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā, un
aicina radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursos un izteikt savu redzējumu šiem svētkiem.
Konkursos var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Konkursu nolikumi publicēti VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml
Darbi līdz 2017. gada 17. martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 16. marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē
koncepcija” vai “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija”.

VISC aktualitātes īsumā


Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs (VISC) nodrošina transporta izmaksu
segšanu izglītojamiem. Vairāk informācijas VISC mājaslapā http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_832_20170109.pdf



Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 33.olimpiādes II kārta notiks 2017.gada
19. janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska
mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.



VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.1/2017 “Izcilības veicināšana
zīmju valodas apmācībā” (Promoting excellence in sign language instruction) EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas
2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā. Semināra norises laiks: 2017.gada 1.-2.marts.
Darba valodas: angļu un starptautiskā zīmju valoda (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). Pieteikšanās termiņš – 2017.gada
20.janvāris. Informācija par pieteikšanos - http://www.visc.gov.lv/visc/emvc/info.shtml#jan12



VISC uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides
kursus "Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu
folkloras kopās", gatavojoties tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2017"
īstenošanai.
Kursi notiek reizi mēnesī no 21.janvāra līdz 8.aprīlim. Pirmā nodarbība 21.janvārī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Turpmākās
nodarbības – 18.februārī, 18.martā un 8.aprīlī. Atbildīgā kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv



VISC angļu valodas centralizēto eksāmenu (CE) vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties angļu valodas CE mācību
uzdevumu vērtēšanā. Dalība angļu valodas CE mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot
iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
Papildinformācija šeit - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20170119_anval_iepirkuma_uzdevumi.pdf



VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu
vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot
iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
Papildinformācija - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20170119_matem_iepirkuma_uzdevumi.pdf



VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto
eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu
vērtētāju pakalpojumi" instrukciju. Pieteikumus iesniegt līdz 20.februārim plkst.16.00. Iepirkuma instrukcija http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml#jan19c

Sadarbības partneru aktualitātes
Šogad sporta atbalstam ieplānots izlietot gandrīz 50 miljonus eiro
5. janvārī, Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē nolēma atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos priekšlikumus valsts
budžeta līdzekļu sadalē sportam 2017. gadam. Kopumā šogad sporta atbalstam ieplānots izlietot 49 811 864 eiro.
2017. gada valsts budžeta projekta izstrādes procesā tika atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie priekšlikumi iekšējai
pārdalei, lai budžeta bāzes izdevumu ietvaros nodrošinātu sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu, kā rezultātā nodrošināta
valsts funkciju sporta nozarē izpilde nemainīgā līmenī salīdzinot ar 2016. gadu (atsevišķās apakšprogrammās pat paredzēts
pieaugums), nodrošināts nepieciešamais līdzfinansējums 2017. gadā Latvijā plānotajiem nacionālas nozīmes starptautiskiem sporta
pasākumiem, kā arī palielināts valsts līdzfinansējums sporta treneru darba samaksai sporta skolās.
Latvijas Nacionālā sporta padome atbalstīja budžeta apakšprogrammā sporta būvēm paredzēto finansējumu kopumā 17 327 069 eiro
apmērā, tai skaitā dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un 2017. gada valsts
budžetā iezīmēto mērķfinansējumu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem saskaņā ar Ministru kabineta
un Saeimas lēmumiem.
Sporta federācijām un sporta pasākumiem valsts budžeta apakšprogrammā piešķirtais finansējums ir 3099 266 eiro, kas paredzēts
Latvijas Sporta federāciju padomei deleģēto uzdevumu un pasākumu īstenošanai, t.sk. sadalei sporta federācijām (darbības
nodrošināšanai, treneru algām, starptautiskiem sporta pasākumiem), kā arī lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu
un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu Latvijā. Sporta padome atbalstīja arī finansējuma 1 282 415 eiro apmērā
sadalījumu dotācijām 9 nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Savukārt augsts klases sasniegumu
sportam šogad paredzēts finansējums 6 718 036 eiro apmērā.
Saskaņā ar Sporta likumu pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas Latvijas Nacionālā sporta padome izskata sporta
budžeta sadalījumu iepriekš minētajās budžeta apakšprogrammās un iesniedz priekšlikumus apstiprināšanai izglītības un zinātnes
ministram.
Tāpat sēdē tika apstiprināts Latvijas Nacionālās sporta padomes darba plāns 2017.gadam.
Inese Baltiņa
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante
prese@izm.gov.lv
67047893
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