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Ľemto vērā to, ka tuvojas valsts pārbaudes darbu norises laiks, kā arī X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki, tad Valsts izglītības satura centrs šajā elektroniskajā biļetenā ir uzsācis veidot jaunas rubrikas:
„Pārbaudes darbi” un „Gaidām svētkus!”. Šādas rubrikas turpmāk būs katrā biļetena numurā, lai informētu
Jūs par visām valsts pārbaudes darbu un svētku aktualitātēm!
ŠODIEN BIĻETENĀ
VISC vizītkarte
Pārbaudes darbi

Gaidām svētkus!
VISC aktualitātes

VISC VIZĪTKARTE
VISC veic apjomīgu darbu, lai nodrošinātu gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, veicinātu interešu izglītību Latvijā, kā arī sniegtu pedagogiem atbalstu audzināšanas darbā.
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļu vada Astra Aukšmuksta.
Kāda ir Jūsu pieredze izglītībā?
Mans līdzšinējais darbs vienmēr ir bijis saistīts ar izglītības jomu. 1981.gadā
uzsāku strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālajās
izglītības iestādēs, tad kļuvu par direktora vietnieci audzināšanas darbā. Kopš
2002.gada strādāju Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā, biju atbildīga par
audzināšanas darba jautājumiem, vairākus gadus biju arī direktores vietniece.
Mani vienmēr ir interesējis audzināšanas darbs, tas ir līdzvērtīgs mācību
darbam skolā. Tāpēc ir gandarījums, ka ir izdevies īstenot vairākas nozīmīgas
izmaiľas audzināšanas darbā skolās, skolotāji ir kļuvuši zinošāki un ar prieku
dalās savā pieredzē arī ar mums.
Kas sniedz vislielāko prieku darbā?
Man patīk komunicēt ar cilvēkiem, uzzināt viľu pieredzi, labo darba praksi.
Augstu vērtēju iespēju labās prakses piemērus stāstīt citiem, tā radot jaunas
idejas saviem kolēģiem. Mans uzdevums tagad ir sniegt atbalstu visiem tiem
pedagogiem, kas strādā ar bērnu interesi veicinošajām aktivitātēm. Un tagad varu secināt, ka mēs ļoti
daudz varam paveikt arī tad, ja finansiālo resursu ir ļoti maz. Tas ir iespējams, ja sadarbojamies, lai
sasniegtu vienotus mērķus. Sadarbība ir priekšnosacījums labi paveiktam darbam, kopā strādājot arī darbs
neapstāsies. VISC esam gatavi sniegt pedagogiem jebkuru atbalstu un iesaistīties daţādās aktivitātēs.
Kādas izmaiņas ir gaidāmas interešu izglītībā?
Interešu izglītības jomā būtu jādomā par kopēju stratēģisku plānu izveidi. Ļoti svarīgi ir mūsu paveikto
popularizēt arī kolēģiem no visas Eiropas, jo savā ziľā esam unikāli ar paveikto interešu izglītībā, arī
audzināšanas darbā. Interešu izglītību jāsaista ar bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstību, karjeras
izglītību – visu to, ko jaunieši varētu sevī attīstīt. Plānojam veidot metodiskus atbalsta materiālus
pedagogiem par to, kā bērnus un jauniešus iesaistīt interešu izglītībā.
Tuvojas X Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētki. Ar kādām sajūtām Jūs tos gaidāt?
Gaidu ar prieku. Tas ir prieks un gandarījums, ka bērni tik mērķtiecīgi gatavojušies svētkiem. Tas, ko bērni
ir izdarījuši sev, nekur nepazudīs arī tad, ja kāds netiks uz svētku pasākumiem Rīgā. Mums ir liela
atbildība, lai svētki noritētu veiksmīgi. Ļoti vēlētos, lai visi bērni sajustu, ka šis ir viľu svētku gads. Tos,
kuri netiek uz pasākumiem Rīgā, aicinu iesaistīties projektā „Mantojums” un citās aktivitātēs savās skolās.
Svētku un prieka skolā taču nekad nevar būt par daudz!

>> Uz sākumu

PĀRBAUDES DARBI
Aktualitātes martā!
(Foto: Ivars Veiliņš)
Tuvojas 1.aprīlis!
VISC atgādina visiem skolēniem, ka mainīt savu izvēli par to, kādus
centralizētos eksāmenus katrs skolēns vēlas kārtot, var līdz šā gada 1.aprīlim.Arī
tās personas, kuras skolu beigušas jau agrāk vai vēlas uzlabot savus pārbaudes
darbu rezultātus, var pieteikties eksāmenu kārtošanai augstskolās līdz 1.aprīlim.
Iespēja kārtot eksāmenus augstskolās.
Visiem, kas savulaik ieguvuši vidējo izglītību un vēlās kārtot pārbaudījumus, saskaľā ar 2006.gada 16.maija
Ministru kabineta noteikumu Nr.395 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
7.punktu ir iespēja pieteikties un kārtot 2009./2010.mācību gada valsts pārbaudes darbus Latvijas
Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā. Sīkāka informācija
pieejama attiecīgās iestādes pirmsstudiju centrā.
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 viľa 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/.
Plašāka informācija par valsts pārbaudes darbiem ir pieejama VISC interneta mājaslapā
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml.
>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Notiek skates.
Šobrīd notiek aktīva gatavošanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem. Latvijas novados notiek skates. Svētkiem visā Latvijā gatavojas vairāk
nekā 100 000 skolēnu. Ţūrijas skatēs izvēlēsies labākos – kopā 30 000 svētku
dalībnieku, kuri šovasar pulcēsies Rīgā no 6. līdz 11. jūlijam.
Visi
skašu
rezultāti
ir
skatāmi
VISC
interneta
mājaslapā
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml.
Darbu sāks svētku interneta mājaslapa.
Šīs nedēļas laikā savu darbu uzsāks īpaša X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku interneta
mājaslapa. Tajā varēs lasīt aktualitātes par gatavošanos svētkiem, būs visa aktuālā informācija svētku
dalībniekiem, kā arī svētku dienasgrāmata, foto galerijas, video un cita daudzveidīga informācija.

Projekts „Zaļais kods”
Pirmo reizi skolu jauniešu dziesmu un deju svētku organizēšanā īpaši tiek ľemti vērā vidrūpes apsvērumi un
skolu jaunieši visā Latvijā uzsāk vides sakārtošanas projektus. Projekta „Zaļais kods” vadītāja Inese Liepiľa
pastāstīja, ka, svētkus gaidot, visi kolektīvi ir aicināti veikt kādu praktisku darbu vides labā, paziľojot par to
svētku rīkotājiem. Šobrīd ir atsaukušies vairāki tūkstoši dalībnieku. Viľi plāno vides sakopšanas darbus,
piemēram, organizēs talkas, šķiros atkritumus, gatavos putnu būrīšus un stādīs kokus. Savukārt jau 13.martā
pulksten 10.00 LU Ķīmijas fakultātes telpās, Kr.Valdemāra ielā 48, notiks jauno vides pētnieku forums,
kurā skolēni demonstrēs savus pētījumus un eksperimentus par vides tēmu. Dalībai forumā ir pieteikušies 75
dalībnieki ar 43 eksperimentiem. Bet 23.aprīlī pulksten 11.00 Rīgā Bērnu un jauniešu centrā „Altona” notiks
vides izziľas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēgums.
Projekts „Mantojums”.
Līdz 1.aprīlim ikviens bijušais, esošais vai topošais svētku dalībnieks tiek aicināts iesūtīt savu svētku
piedzīvojumu projektam „Mantojums” uz e-pastu mantojums@visc.gov.lv. Projekts rosina līdzdalībai tautas
nemateriālā kultūras mantojuma izpētē. Projekta vadītāja Inta Kraskeviča aicina: „Atrodiet vecos ģimenes
foto albumus, iztaujājiet savus vecākus un vecvecākus par laiku, kad notika pirmie, otrie un trešie Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Pierakstiet, sūtiet „Mantojumam”!” Materiālu vākšana un
apkopošana noris trīs aktivitātēs: stāsts „Tas notika dziesmu svētkos”, kā arī „Mana skola dziesmu svētku
zīmē” un aktivitātē „Mēs veidojam dziesmu svētku avīzi”.
Plašāka
informācija
par
svētkiem
ir
pieejama
VISC
interneta
mājaslapā
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Tautas deju kolektīvu vērtējumi
Matemātikas 60.olimpiādes valsts posms
Mūsdienu deju 2.kārtas atlases skašu kopējais reitings
Pūtēju orķestru konkursa rezultāti
Latviešu valodas 26. olimpiādes 2.kārta
Uz labāko Latvijas jauno automehāniķu titulu pretendē 15 komandas
Konkurss "Brīvība – augstākā vērtība!"
Centralizēto eksāmenu vērtēšanas datumi
Konkursa "Jaunais profesionālis" rezultāti
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta mājaslapā: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saľemat 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' lauciľā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciľā 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.

