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Ņemot vērā to, ka ir valsts pārbaudes darbu norises laiks, kā arī tuvojas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, Valsts izglītības satura centrs elektroniskajā biļetenā turpina sniegt informāciju rubrikās:
"Pārbaudes darbi" un "Gaidām svētkus!".
ŠODIEN BIĻETENĀ
Pārbaudes darbi

Aktuālā intervija

Gaidām svētkus!

VISC aktualitātes

PĀRBAUDES DARBI

Aktualitātes maijā!
Diagnosticējošā darba "Sociālās zinības" 6.klasei rezultāti
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju "Net-Safe Latvia" 2010.gada 27.,
28. un 29.aprīlī piedāvāja izglītības iestādēm diagnosticējošo darbu "Sociālajās zinībās" 6.klasei. Pirmo
reizi Latvijā skolēniem bija iespējams diagnosticējošo darbu izpildīt elektroniskā formā. Diagnosticējošā
darba izpildē piedalījās 13990 izglītojamie jeb 72,4% no visu 6.klašu izglītojamo kopskaita. Plašāka
informācija
par
diagnosticējošo
darbu:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/dokumenti/20100518_soczin_diag_rezult.pdf.
Valsts pārbaudes darbu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis
Arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā darbojas Valsts izglītības satura centra
anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā
var izteikt savus komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem to laikā.
Lai VISC varētu rast risinājumus situācijās, kad ir novēroti pārkāpumi, zvanītājiem ir jāatstāj sava
kontaktinformācija. Darbojas arī e-pasts eksameni@visc.gov.lv, uz kuru visi interesenti var elektroniski
sūtīt savus komentārus VISC.
>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Noskaidroti labākie skolēnu kori
Apkopojot koru konkursu skašu rezultātus, noskaidrots, ka X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos piedalīsies 328 kori no visiem Latvijas novadiem. Skatēs kopumā piedalījās 391 koris un vairāk
nekā 16000 kora dziedātāji zēnu, 5.–9.klašu, vidusskolas meiteņu un jaukto kolektīvu grupā. Vislielākā
konkurence bija 5.–9.klašu koriem – startēja 208 kolektīvi. Jaukto koru grupā sacentās 105 kolektīvi. Uz

svētkiem tika izvirzīti tie kori, kuru sniegums skatēs tika novērtēts ar vismaz 34,00 punktiem no 50
maksimālajiem.
Plašāka
informācija:
http://www.delfi.lv/news/national/jauniesu-dziesmu-dejusvetki/noskaidroti-labakie-skolenu-kori.d?id=31976067.
Talsos notiks svētku ieskaņas koncerts
Vairāk nekā 1000 jauno dziedātāju, dejotāju un pūtēju no Talsu, Rojas un Dundagas novadiem 30.maijā
Talsos satiksies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncertā "Virpuļo Talsos".
Talsu, Rojas un Dundagas novadi var pamatoti lepoties ar lielo dejotāju un dziedātāju skaitu – pavisam 1225
jauno mākslinieku piepildīs Talsus 30.jūnijā, un Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore Doloresa
Lepere informē, ka skašu rezultāti rāda, ka uz svētkiem Rīgā varēs doties ap 1000 dalībnieku no bijušā
Talsu rajona. Plašāk par citām svētku aktualitātēm: www.dziedundejo.lv un www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

AKTUĀLĀ INTERVIJA
Vasara – bērnu un jauniešu nometņu laiks!
Valsts izglītības satura centra pārziņā ir bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanas darba koordinēšana. Šajā darbā ir vairākas būtiskas novitātes
– par tām stāsta VISC speciāliste Inta Kraskeviča.
Kāpēc bērniem un jauniešiem vajadzētu apmeklēt nometnes?
Dalība nometnē ir veids, kā ļoti kvalitatīvi aizpildīt bērna brīvo laiku vasaras
brīvdienās. Tā nav tikai atpūta, bet iespēja iegūt jaunas zināšanas un
prasmes. Bērni mācās strādāt grupās, iepazīst jaunus draugus, apgūst
dažādas sociālās prasmes. Vienlaikus vecāki ir droši par to, ka viņu bērns
vasaras laikā radoši pavada laiku.
Kādas izmaiņas šogad ir jāņem vērā nometņu organizētājiem?
Kopš 2010.gada ir uzsākta jaunu nometņu vadītāju reģistrēšanas kārtība, kas
atbilst novadu un republikas nozīmes pilsētu sadalījumam Latvijā. Visi
nometņu vadītāji, kas ir saņēmuši nometņu vadītāju apliecības laikā no
2002.gada līdz 2009.gada 31.decembrim, ir reģistrēti noteiktā datubāzē
"Nometņu vadītāju datubāze līdz 2009.gada 31.decembrim". Šajā datubāzē ir
atrodami arī tie nometņu vadītāji, kuriem ir beidzies nometņu vadītāja apliecības termiņš. No 2010.gada visi
nometņu vadītāji, kas apmeklē kursus, tiek reģistrēti jaunā datubāzē "Nometņu vadītāju datubāze no
2010.gada". Datubāzes ir publicētas VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv izvēlnē "Bērnu nometnes".
Esam apkopojuši arī informāciju par koordinatoriem novados – tie ir cilvēki, kas katrā novadā atbild par
bērnu nometņu norisi.
Atbilstoši 2009.gada 1.septembrī apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība" nometņu organizētājiem ir jāiesniedz VISC informācija par plānoto
nometni, izmantojot apstiprinātu veidlapas paraugu, lai varētu iekļaut vienotā informācijas sistēmā. Šāda
informācija atvieglo saziņu ar bērniem un vecākiem. Apkopotā informācija par 2010.gadā plānotajām
nometnēm būs pieejama VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Varat sniegt padomus vecākiem, kuri plāno sūtīt bērnus uz nometnēm?
Vispirms aicinu visus neskaidros jautājumus par nometni uzdot konkrētajam nometnes organizētājam. VISC
var sniegt atbildes uz vecāku jautājumiem par nometņu vadītājiem, drošības pasākumiem, kas jāievēro
nometnēs gan to organizētājiem, gan pašiem bērniem, varam skaidrot, kādi dokumenti vajadzīgi, lai bērni
varētu piedalīties nometnēs, to, kādam jābūt saskaņojumam ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
Veselības inspekciju un Pārtikas veterināro dienestu un citiem.
Pirms nosūtīt savu bērnu uz nometni obligāti vajadzētu pārbaudīt, vai VISC izveidotajā datubāzē, kurā ir
apkopoti visi nometņu vadītāji, kas ir saņēmuši apliecības par to, ka var vadīt nometnes, ir reģistrēts

konkrētās nometnes vadītājs un vai viņa apliecības derīguma termiņš ir spēkā.
Kādas prasības jāņem vērā nometņu organizētājiem?
Šā mācību gada sākumā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība". Tajos norādītas visas prasības, kas jāņem vērā nometņu organizētājiem.
Ir palielināta nometnes organizētāja, vadītāja un bērna likumisko pārstāvju atbildība par bērna dalību un
drošību nometnē. Nometnes organizētājam ir pienākums nodrošināt nometnes programmas, darba kārtības
un drošības noteikumu izstrādi un darbību saskaņā ar tiem, slēgt rakstveida līgumu ar dalībnieka
likumiskajiem pārstāvjiem (t.sk. vecākiem), nosakot dalībnieka, vecāku un organizētāja tiesības un
pienākumus, iepazīstināt vecākus ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem. Jaunie Ministru kabineta
noteikumi nosaka arī vecāku pienākumus.
Kādas aktivitātes tiek plānotas 2010.gadā?
2010.gadā VISC ir saņēmis finansējumu projekta ieviešanai ESF darbības programmas 2007.–2013.gada
1.aktivitātes "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas
valsts, reģionālā un vietējā līmenī" ietvaros.
Projekts "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana Bērnu nometņu organizēšanai" paredz
izstrādāt un ieviest vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas
pieejamības nosacījumus (aktivitātes – vadlīniju izstrāde, informācijas aprites sistēmas izstrāde un
ieviešana, metodikas pilnveide, mājaslapas pielikuma izstrāde, septiņi apmācību semināri – 350
dalībniekiem) Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās.
Projekta mērķa grupas – Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests un struktūrvienības, Veselības
inspekcija un struktūrvienības, Pārtikas un veterinārais dienests un struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija, pilsētu/ novadu pašvaldības (Latvijas Pašvaldību savienība).
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Diagnosticējošā darba "Sociālās zinības" 6.klasei rezultāti
Noslēdzies ideju konkurss "Iegriez vilciņu”!"
Konkursa "Tērpies "zaļāk"!" novadu skašu rezultāti
Noslēgušies koru atlases konkursi
Aicina skolēnus ievērot drošības jautājumus
Konkursa "Ritmu spēles" Latgales novadu skate Preiļos
Kultūras vēstures un kulturoloģijas skolotāju MA vadītāju semināra pārskats
Valsts pārbaudes darbu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis
Bezmaksas konsultācijas par valsts valodas prasmes pārbaudi
Aicina pieteikties brīvprātīgos darbam Gruzijas skolās
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.

