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PAREDZĒTAS IZMAIŅAS VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBĀ
2011.gada 15.februārī Ministru kabinetā tika izskatīti grozījumi noteikumos par centralizēto eksāmenu
saturu un norises kārtību.
Grozījumi precizē vairākas ar pārbaudījumu organizēšanu saistītās procedūras un termiņus. Tajā skaitā tiks
atvieglota apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšana pašvaldību ietvaros, kā arī noteikta eksāmenu
materiāla piegādes kārtība atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Grozījumi arī
paredz par 10 dienām pagarināt pieteikšanos centralizēto eksāmenu kārtošanai personām, kuras jau ir
ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurām
nepieciešams kārtot eksāmenu.
Izmaiņas būs arī valsts pārbaudījumu norises kārtībā ieslodzījuma vietās – noteikumi paredz, ka
pārbaudījumu norises laikā ieslodzījuma vietā telpā atradīsies arī attiecīgās ieslodzījuma vietas darbinieki,
lai valsts pārbaudījumu laikā nodrošinātu drošību un kārtību.
Lai sekmētu izglītojamo sasniegumu paaugstināšanos, nepieciešams noteikt stingrākus kritērijus vērtējuma
iegūšanai centralizētajos eksāmenos, tāpēc, sākot ar 2012.gadu, grozījumi paredz mainīt minimālā sekmīgā
vērtējuma robežu centralizētajos eksāmenos, nosakot, ka vērtējums nav iegūts, ja izglītojamā eksāmena
darba kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenti no maksimāli iespējamā vērtējuma.
>> Uz sākumu

NOSLĒDZ SADARBĪBAS LĪGUMU
7.februārī VISC noslēdzis sadarbības līgumu ar akciju
sabiedrību "Latvijas valsts meži".
Savstarpējo sadarbību plānots veicināt dažādos virzienos,
galvenokārt
informējot
skolēnus
par
vides
likumsakarībām, problēmām un to risināšanas iespējām,
tai skaitā par mežu un meža vērtībām.
VISC apņemas nodrošināt "Latvijas valsts mežu"
izstrādāto izglītojošo un informējošo materiālu izplatīšanu
skolām, veicināt to izmantošanu skolēnu nodarbībās, kā arī
veicināt skolēnu līdzdalību "Latvijas valsts mežu"
rīkotajos pasākumos.
Savukārt akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" apņemas
nodrošināt skolēnu un skolotāju informēšanu par vides
izglītības iespējām Latvijas valsts mežos, organizēt
izglītojošus konkursus un vides spēles skolās, kā arī
popularizēt tajās izstrādātos izglītības materiālus.
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" tika izveidota 2000.gada oktobrī. Pašreiz "Latvijas valsts meži"
pārvalda valstij piederošos komerciāli izmantojamos mežīpašumus un līdztekus meža apsaimniekošanai,
ieskaitot kokmateriālu realizāciju, attīsta arī citus darbības veidus: sniedz medību un rekreācijas
pakalpojumus un iegūst selekcionētas sēklas un stādus mežu atjaunošanai. "Latvijas valsts meži" realizē
valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un maksimāli
iespējamos ienākumus.
>> Uz sākumu

MAZO MŪZIKAS KOLEKTĪVU KONKURSI
Viena no Valsts izglītības satura centra funkcijām ir koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot
atbalsta pasākumus.
Izvērtējot VISC darbu interešu izglītībā ar mazajiem mūzikas kolektīviem, ir gandarījums un prieks par
dziedāt un muzicēt gribošiem bērniem un jauniešiem. Sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm, vispārējās izglītības iestādēm un interešu izglītības iestādēm tiek organizēti un īstenoti tādi
pasākumi mazajiem mūzikas kolektīviem kā vokālās mūzikas konkurss "Balsis" un vokāli–instrumentālo un
instrumentālo ansambļu festivāls–konkurss, kuru mērķi ir attīstīt Latvijas vispārējās izglītības un interešu
izglītības iestāžu vokālā žanra mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas, popularizēt bērnu
un jauniešu vidū vokāli–instrumentālo ansambļu un instrumentālās mūzikas žanru, kā arī veicināt pedagogu
pieredzes apmaiņu.
Muzicēšana mazajos mūzikas kolektīvos (vokālie, instrumentālie, vokāli instrumentālie ansambļi,
popgrupas, lauku kapelas, folkloras kopas, solisti vokālisti un solisti instrumentālisti) ir populārs bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids. Dziedāšana rada prieku, atraisa emocijas, un tas ir labākais veids, kā
attīstīt un izteikt sevi, arī iepriecināt citus. 2010./2011.mācību gadā iespēju muzicēt mazajos mūzikas
kolektīvos izmanto vairāk nekā 15 000 bērnu un jauniešu.
Līdz 2006.gadam tika organizēts muzikālais konkurss "Do-re-mi", bet jau no 2007.gada notiek vokālās
mūzikas konkurss "Balsis", kurā latviešu tautas dziesmu popularizē kā vienu no latviešu kultūras vērtībām
un zīmoliem. Konkursa nosacījums ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella. No 2008.gada tiek arī
rīkots festivāls–konkurss vokāli instrumentālajiem, instrumentālajiem ansambļiem un popgrupām.
Organizējot vokālās mūzikas konkursu "Balsis", kura dalībnieki ir vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi,

solisti, dueti un trio, ir izveidojusies laba sadarbība ar komponistu Valtu Pūci, kurš ir rakstījis dziesmas īpaši
šim konkursam. Tās ir ievietotas dziesmu krājumā "Balsis" (VJIC, 2008.). Ir tapis arī komponista jaundarbs
– 4-daļīga kantāte "Saule sēja sudrabiņu", kas pirmo reizi tika atskaņota Tautas mūzikas koncertā X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Jau tradicionāli vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 2.kārtu vērtē kompetenta žūrija – Jānis Grigalis (Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents), Irēna Nelsone (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
asociētā profesore), Mārīte Puriņa (vokālo ansambļu speciāliste), pieaicinot arī komponistus Ilzi Arni un
Valtu Pūci, dziedātājus Jolantu Strikaiti un Jāni Strazdiņu (vokālās grupas "Lady’s Sweet" un "Cosmos") un
novadu (pilsētu) mazo mūzikas kolektīvu koordinatorus.
Arī vokāli instrumentālo, instrumentālo ansambļu un popgrupu dalībnieki ir Latvijas izglītības iestāžu bērni
un jaunieši, kuri ar savu sniegumu piedalās festivālā–konkursā, kuru vērtē stingra un zinoša žūrija –
komponists Juris Kulakovs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas docents Dr.paed. Tālis
Gžibovskis un lektors Mg.art. Zigmunds Žukovskis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents
Jānis Grigalis, Rīgas Doma kora skolas pedagogi Indriķis Veitners un Andrejs Jevsjukovs, mūziķis un
dziedātājs Kārlis Būmeisters.
Mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem tiek sniegts metodiskais atbalsts, organizēti pedagogu pilnveides kursi
("Pedagoģiskās meistarības pilnveide mācīšanas metodika, piemērotāko metožu, paņēmienu un repertuāra
izvēles loma mazo mūzikas kolektīvu sasniegumu nodrošināšanā", "Mūzikas skolotāju pedagoģiskās
meistarības pilnveide darbā ar mūzikas kolektīviem skolā") un semināri mūzikas skolotāju metodisko
apvienību vadītājiem un mazo mūzikas kolektīvu koordinatoriem par aktuāliem jautājumiem mazo mūzikas
kolektīvu žanrā.
>> Uz sākumu

NOTIKS DISKUSIJA PAR MĀCĪBU PROCESA PILNVEIDI
Ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu īstenotais projekts "Dabaszinātnes un matemātika" aicina
uzņēmējus, izglītības speciālistus un izglītības ministru kopā ar savām "ēnām" diskutēt par mācību procesa
pilnveidi.
16.februārī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika aicināti uz diskusiju par uzņēmēju iespējām iesaistīties mācību
procesa dabaszinātnēs un matemātikā un skolēnu uzņēmējspēju attīstībā uz eksakto mācību priekšmetu
bāzes.
Darba kārtībā paredzēta prezentācija par uzņēmēju un projekta "Dabaszinātnes un matemātika" īstenotajiem
sadarbības virzieniem, kā arī diskusija "Ko uzņēmēji jau dara, lai atbalstītu pārmaiņas izglītībā? Ko un
kāpēc vēl vajadzētu darīt, lai skolēni apgūtu darba tirgum nepieciešamās prasmes? Kāpēc ne visi uzņēmēji
iesaistās? Kā panākt lielāku izpratni uzņēmēju vidū par nepieciešamību iesaistīties izglītības norisēs?".
Dalību diskusijā apstiprinājuši: Jānis Ošlejs ("Primekss"), Normunds Bergs ("SAF Tehnika"), Ansis
Grasmanis ("Swedbank"), Uģis Strauss ("Nordic Training International"), Gatis Kokins ("Lattelecom"),
Zane Oliņa ("Iespējamā misija"), Dana Reizniece (LR Saeima) un citi ieinteresētie. Plānots, ka diskusijā
piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un viņa "ēnas".
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts
"Dabaszinātnes un matemātika" ir pirmā nacionālā programma pēc neatkarības atjaunošanas, kuras ietvaros
tiek pilnveidots mācību saturs dabas zinātnēs un matemātikā, kā arī tiek uzlabota mācību materiāli tehniskā
bāze. Projekts "Dabaszinātnes un matemātika" sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem jau vairākus gadus kopīgi
pilnveido dabaszinātņu izglītību Latvijā atbilstoši mūsdienu strauji mainīgās pasaules prasībām un līdztekus
zināšanu apguvei sekmētu uzņēmējspēju attīstību uz eksakto mācību priekšmetu bāzes, tādējādi attīstot
jauniešu konkurētspēju nākotnē.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Aicina skolēnus būt radošiem domās un veiksmīgiem nākotnes biznesā
"Radošs domās – veiksmīgs biznesā!" – šāds sauklis šogad vieno pamatskolēnus, konkursa "Ceļš uz
ekonomisko domāšanu" dalībniekus. Konkursa ietvaros līdz šī gada 23.februārim biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement – Latvija (JAL) sadarbībā ar biedrību Naudas plānošanas centrs (NPC) aicina skolēnus
demonstrēt savas teorētiskās, radošās un praktiskās zināšanas ekonomikā.
Skolēni konkursā var piedalīties gan individuāli, gan komandā līdz trīs cilvēkiem. Konkursu veido divas
daļas, kas ietver gan teorētiskus, gan praktiskus uzdevumus par naudu, naudas vērtību un budžeta
plānošanu. Teorētiskie uzdevumi izstrādāti, izmantojot pirmo elektronisko mācību palīglīdzekli skolām
"Naudas mācība", un ir aizpildāmi elektroniski www.vissparnaudu.lv sadaļā "Testi "Ceļš uz ekonomisko
domāšanu" dalībniekiem" (http://vissparnaudu.lv/lv/about/konkursi/).
Konkursa praktisko uzdevumu daļu skolēni var izvēlēties atbilstoši savām interesēm – vai nu veikt pirmos
reālos soļus uzņēmējdarbībā un izveidot Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU), vai startēt ar radošo
uzdevumu un sacerēt biznesa pasaku ar laimīgām beigām. Konkursa darbi tiks vērtēti divās kategorijās –
nominācijā "Patērētājs ekonomikā", kas balstīts uz teorētiskajiem uzdevumiem un "biznesa pasaku".
Savukārt nominācijā "Ražotājs ekonomikā" tiks vērtētas teorētiskās zināšanas un biznesa idejas pieteikums.
Nacionālais fināls un apbalvošanas ceremonija norisināsies Dailes teātrī aprīļa sākumā, kurā labāko pasaku
autori kopā ar Dailes teātra aktieriem demonstrēs savu pasaku iestudējumus un saņems īpašās dāvanas no
sadarbības partneriem. Labākie SMU prezentēs savus sasniegumus īpaši izveidotajos stendos. Labākās
pasakas tiks publicētas arī portālos "mammam.lv/tetiem.lv".
Konkursa nolikums pieejams biznesa izglītības vortālā www.pirmaismiljons.lv, gan www.vissparnaudu.lv,
gan arī īpaši izveidotajā lapā – www.draugiem.lv/mazaisbiznesmenis.
Konkursu atbalsta: biedrība "Naudas plānošanas centrs", Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultāte, portāls "mammam.lv/tetiem.lv" un Dailes teātris.
Papildu informācija: Inese Salmiņa, biedrības "Naudas plānošanas centrs" projektu vadītāja, tālr.: 67505290,
e-pasts: inese.salmina@porternovelli.lv, Jānis Grandāns, JAL mārketinga vadītājs, tālr. 67339656, e-pasts:
jal@jal.lv.

Ārlietu ministrija aicina vēstures skolotājus un skolēnus uz izstādi
Atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas 90.gadadienu, Ārlietu ministrija rīko izstādi
"Latvijas starptautiskajai atzīšanai 90 gadi", uz kuru aicināti Latvijas skolēni un viņu vēstures pedagogi.
Izstādē ir apskatāmi vēsturiskie dokumenti un fotogrāfijas, pastāv arī iespēja noskatīties 25 minūšu garu
dokumentālu filmu par Latvijas de iure atzīšanu. Pēc izstādes apskates tiek piedāvāta iespēja apskatīt
Ārlietu ministrijas vēsturisko ēku, kā arī ārlietu ministru portretu galeriju. Tāpat var noorganizēt tikšanos ar
kādu no diplomātiem, ja skolēniem ir interese par ārlietu dienestu. Ministrija īpaši aicina uz izstādi
pieteikties mācību iestādes, kam apmeklējums būtu kā vēstures stunda ministrijas vēsturiskajā ēkā. Izstādē
izmantoti materiāli no Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva un Latvijas Valsts vēstures arhīva.
Izstāde apskatāma no 2011.gada 27.janvāra līdz 2011.gada 27.martam Ārlietu ministrijā, K.Valdemāra ielā
3, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni 67016447.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Par Mūsdienu deju jaunrades konkursu Vidzemes novadā
Ārlietu ministrija aicina vēstures skolotājus un skolēnus uz izstādi
Seminārs novadu/pilsētu izglītības speciālistiem - tālākizglītības koordinatoriem
Metodiskais seminārs vācu valodas skolotājiem

Darba grupu grafiks
Informācija pedagogu profesionālās pilnveides programmu iesniedzējiem
Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai ekonomikā
Par Vēstures 9.klašu valsts olimpiādi
Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus
Beigusies pieteikšanās uz semināru vispārizglītojošām skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
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.
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Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:

