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ŠODIEN BIĻETENĀ
Pirms eksāmeniem 9.klasē
Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē

Organizē publisko lekciju skolotājiem un skolu
vadībai

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

PIRMS EKSĀMENIEM 9.KLASĒ
Valsts izglītības satura centra Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas speciālisti un projekts
„Dabaszinātnes un matemātika”, sadarbojoties ar attiecīgo mācību priekšmetu pedagogiem, ir izveidojuši
metodiskos ieteikumus, kuri paredzēti kā palīgs 9.klases skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem.
Metodiskie ieteikumi var palīdzēt skolotājiem visā mācību procesā, kā arī skolēniem, patstāvīgi
gatavojoties eksāmeniem.
Šobrīd VISC mājaslapā (www.visc.gov.lv) ir pieejami metodiskie ieteikumi vēsturē un latviešu valodā,
taču saraksts tiks papildināts. Metodiskos ieteikumus var aplūkot šeit.
>> Uz sākumu

AICINĀM PIEDALĪTIES STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ
2011.gada 24.martā Valmieras pamatskolā notiks starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai
sākumskolā”, kuru organizē Valmieras pilsētas pašvaldība un izdevniecība „Lielvārds” sadarbībā ar Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un UNESCO Latvijas nacionālo
komisiju. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas novadu un pilsētu izglītības darba organizatori, metodiķi,
sākumskolas skolotāju apvienību vadītāji, kā arī Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” locekļi.
Straujo ekonomisko un sociālo pārmaiņu ietekmē būtiski mainās arī prasības pret vispārējo izglītību.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” akcentēta nepieciešamība mainīt izglītības
paradigmas, tādējādi intelektuālo un radošo potenciālu pārvēršot ekonomiskos ieguvumos. Būtiski
apzināties arī izglītības kvalitātes ietekmi uz demogrāfiskajiem procesiem sabiedrībā – gan ģimenes
plānošanas aspektā, gan novērojot, ka Latvijas intelekts aizplūst uz citām valstīm. Tādēļ kvalitatīvas
izglītības būtiskā un pat izšķirošā loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā nav noliedzama, un
izaicinājums ir radīt rītdienas skolu jau šodien.
Konferences ietvaros notiks vairākas aktivitātes:
Pirms konferences tiek veikts pētījums, kurā analizēts gan sabiedrības kopumā, gan tiešo mērķa
grupu „pieprasījums” attiecībā uz sākumskolas saturu, mācību metodēm un mācību vidi. Pētījuma
veikšanu koordinē un rezultātus konferencē prezentēs M.phil., PhD (Cantab) Roberts Ķīlis,
Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs.
Izdevniecības „Lielvārds” aicināti konferencē piedalīsies divi ārvalstu lektori, kuri sniegs iespēju
palūkoties uz sākumskolas izglītības kvalitātes jautājumiem no cita skatupunkta – John Bangs
(Lielbritānija) runās par pārmaiņu iespējām un izaicinājumiem skolās un izglītības politiku pārmaiņu
kontekstā, savukārt John Collick (Lielbritānija) runās par informācijas tehnoloģiju sniegtajām

iespējām mācīšanas un mācīšanās procesā, īstenojot 21.gadsimta prasībām atbilstošu mācību
procesu.
Prezentāciju laikā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.
Konferences ietvaros notiks arī praktiskās darbnīcas, kurās konferences dalībniekiem būs iespējams iegūt
vai papildināt zināšanas un prasmes, kā lietderīgi un radoši izmantot informācijas tehnoloģijas mācīšanas un
mācīšanās procesā sākumskolā. Konference rosinās un iedvesmos skolotājus daţādot un pilnveidot mācību
procesu sākumskolā, kā arī veicinās diskusiju par Latvijas izglītībā nepieciešamajām pārmaiņām.
Plašāka informācija par konferenci pieejama mājaslapā www.iespejutilts.lv, pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
konference@iespejutilts.lv.
>> Uz sākumu

GROZĪJUMI VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas sagatavotā informācija vēsta, ka Izglītības un
zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus Vispārējās izglītības likumā, lai paaugstinātu prasības
izglītības ieguves kvalitātei, nodrošinātu iespēju Latvijā īstenot starptautiskas izglītības programmas,
precizētu speciālās izglītības programmu īstenošanu, kā arī veiktu citus precizējošus grozījumus.
Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apliecību par pamatizglītības ieguvi skolēns var
saņemt arī tad, ja ieguvis līdz trīs nepietiekamiem vērtējumiem (zemākiem par 4 ballēm) kādā no mācību
priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumos. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā nepietiekamo
vērtējumu skaitu paredz samazināt līdz minimumam – vienam nepietiekamam vērtējumam. Savukārt
atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi pēc grozījumu stāšanās spēkā jaunietis varēs saņemt tikai tad,
ja visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudījumos būs iegūts sekmīgs vērtējums (šobrīd vidusskolu
var pabeigt ar diviem nepietiekamiem vērtējumiem kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts
pārbaudījumos).
Plānotie grozījumi stāsies spēkā ar 2011./2012.mācību gadu.
>> Uz sākumu

ORGANIZĒ PUBLISKO LEKCIJU SKOLOTĀJIEM UN SKOLU VADĪBAI
Valsts izglītības satura centra īstenotais projekts „Dabaszinātnes un matemātika” un Izglītības attīstības
centrs organizē publisko lekciju „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā”
skolotājiem un skolu vadībai. Lekciju vadīs Kanādas vieslektores Feja Braunlija (Faye Brownlie) un
Maurīna Dokendorfa (Maureen Dockendorf).
Lekcijā būs iespēja uzzināt:
Kā sekmīgi vadīt mācību procesu un skolu, īstenojot pārmaiņas?
Ko varam mācīties no Kanādas izglītības pieredzes?
Kāpēc Kanādai ir augstāki rezultāti PISA pētījumā?
Kā panākt, lai Jūsu skola sasniegtu augstākus mācīšanās rezultātus?
Kā efektīvi ieviest pārmaiņas katrā klasē?
Publiskajā lekcijā „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā” vieslektores aktualizēs
skolas administrācijas un skolotāju sadarbības nozīmi, īstenojot pārmaiņas skolā. Kanādas lektoru ilggadējā
pieredze skolu darba novērtēšanā liecina, ka augstākos rezultātus sasniedz tās skolas, kurās skolu direktori
mērķtiecīgi un efektīvi vada pārmaiņu īstenošanu skolā un mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un skolu
vadība. Lekcijā būs iespēja uzzināt, ko var darīt skolu administrācijas, lai veicinātu inovatīvu skolotāju
profesionālo pilnveidi un pārmaiņu ienākšanu katrā skolā, katrā klasē.
Lūdzam dalību lekcijās pieteikt līdz šī gada 28.martam, sūtot e-pastu uz adresi dzm@visc.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 67846535, norādot vārdu, uzvārdu un iestādi, ko pārstāvat. Informējam, ka dalībnieku
skaits publiskajā lekcijā ir ierobeţots!

Lekcija notiks šī gada 4.aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1. Lekcija
notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Reģistrēšanās publiskajai lekcijai no plkst. 14.30.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Latvijas Zaļais punkts aicina jauniešus pieteikties izglītojošai piedzīvojumu nometnei „Zaļā
nakts”
Latvijas Zaļais punkts jau trešo gadu aicina zinātkārus skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem veidot
komandas un startēt konkursā, lai iegūtu iespēju piedalīties kādā no trim aizraujošām un izglītojošām
diennakts nometnēm „Zaļā nakts”. Nometnes notiks Jelgavā (1.aprīlī), Ventspilī (8.aprīlī) un Jēkabpilī
(15.aprīlī).
Zinošu speciālistu virsvadībā, darbojoties piecās darbnīcās, jaunieši iegūs informāciju par tādiem būtiskiem
vides jautājumiem kā atkritumu daudzuma samazināšana, ekodzīve, izdzīvošana vidē un āra dzīve, dabas
resursu taupīšana ikdienā, kā arī sabiedriskās domas veidošana un nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā.
Projekts ne vien izglītos, bet arī veicinās jauniešu interesi par procesiem dabā Latvijā un pasaulē, kā arī
rosinās saturīgi pavadīt brīvo laiku, izzinot sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi.
Skolēnu diennakts nometnē „Zaļā nakts” dalībniekiem tiks piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj
mācīties aizraujoši un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un izmantot
iegūtās zināšanas un prasmes.
Nometnē skolēni tiks apmācīti piecās darbnīcās: „Sabiedriskās domas nozīme vides ilgtspējas
nodrošināšanā” (vadītājs – ţurnālists Māris Olte); „Ekodzīve” (vadītāja – Latvijas Radio raidījuma
„Zināmais nezināmajā vadītāja” Anitra Tooma); „Āra dzīve” (vadītājs – āra dzīves apmācību centra
„Pelēkais vilks” instruktors Nils Klints); „Atkritumu daudzuma samazināšana” (vadītāja – Latvijas Zaļā
punkta mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja Rita Bubina); „Dabas resursu taupīšana sadzīvē”
(vadītājs – tiks precizēts). Pēc apmācībām visi nometnes dalībnieki piedalīsies aizraujošās sacensībās –
zināšanu pārbaudē, kur kopā ar savu komandu meklēs atbildes, izmantojot darbnīcās un skolā iemācīto.
Lai piedalītos nometnē, nepieciešams izveidot piecu zinātkāru un aizrautīgu no14 līdz 19 gadus vecu
jauniešu komandu. Komandai līdz šī gada 2011.gada 24.martam pulksten 10.00 jāaizpilda anketa Latvijas
Zaļā punkta mājaslapā http://www.zalais.lv/lv/zala-nakts-2010/nakts-aptauja/, jāatbild uz 15 daţādiem
jautājumiem par vidi un cilvēku tajā, kā arī jāapraksta komandas dalībnieku ikdienā veiktās 3–5 darbības
vides ilgtspējas veicināšanai. Uz katras pilsētas nometni tiks aicinātas 19 komandas, kuras iegūs vislielāko
punktu skaitu.
Katrā no trim nometnēm tiks noteikta uzvarētājkomanda, kas balvā saņems dāvanu karti 200 latu vērtībā
kopīgai piedzīvojumu ekskursijai.
Nometnes „Zaļā nakts” vadītājs būs mūziķis, televīzijas un radio raidījumu vadītājs Kaspars Zlidnis.
Esiet atsaucīgi un aiciniet jauniešus veidot komandu un piedalīties nometnē „Zaļā nakts”!
Papildu informācija:
Zane Onkele, 29556280, zane@ekomedia.lv,
http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/izglitojosa-piedzivojumu-nometne-skoleniem-zala-nakts/

Skolēnu Mācību Uzņēmumu starptautiskajā festivālā Rīgā ideja par ekoloģisku atkritumu grozu
turētāju
Šī gada 11.martā, tirdzniecības centrā „Rīga Plaza” norisinājās Skolēnu Mācību Uzņēmumu festivāls –
gadatirgus, kas pulcēja vairāk nekā 500 dalībniekus no 11 Eiropas valstīm. Skolēnu Mācību Uzņēmumu
(SMU) festivālu organizēja biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”
(JAL) sadarbībā ar SMU programmas stratēģisko atbalstītāju Baltijas valstīs – „Swedbank”. Šogad ţūrijas
komisija par labāko no 111 skolēnu mācību uzņēmumiem atzina „Fold Bin” no Lietuvas, kuri raţo
ekoloģiskus atkritumu grozu turētājus.

Festivāla laikā katram uzņēmumam bija jāprezentē savas biznesa idejas un paveiktais, pārliecinot ţūriju un
apmeklētājus par savas preces vai pakalpojuma vērtību un kvalitāti. Kā būtisks vērtēšanas kritērijs šogad
tika noteikts mārketings – preces kvalitāte, komandas stenda noformējums un koptēls, kā arī pārdošanas
spējas.
Lai iepazītos ar SMU paveikto un aicinātu jauniešus būt aktīviem un uzņēmīgiem, gadatirgu apmeklēja
Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš izteica atzinību skolēniem par viņu radošajām idejām un novēlēja kļūt
par uzņēmējiem nākotnē. Gadatirgū piedalījās arī ASV vēstniece Latvijā Dţūdita Gārbere.
SMU tika vērtēti četrās daţādās nominācijās – „Labākais stends”, „Inovatīvākais produkts”, „Sociāli
atbildīgs produkts” un „Labākā pārdošanas komanda”. Tāpat tika apskatītas SMU iesniegtās videoreklāmas,
ko vērtēja Latvijas Reklāmas asociācija.
Latvijā šogad jau nodibināti vairāk nekā 550 SMU, 55 no tiem piedalījās 11.marta festivālā. Ţūrijas
komisijā bija augstskolu pārstāvji, uzņēmēji un nozaru profesionāļi. Festivālā tika noteikti 20 labākie SMU,
kuri aprīļa beigās sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas SMU finālā Norvēģijā. Iepriekšējā
mācību gada Eiropas SMU finālā Latvijas pārstāvji – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas SMU „Cleverway” ar savu
produktu – jauna tipa skārienjūtīgu tāfeli – 20 000 uzņēmumu konkurencē ieguva 3.vietu.
Vienlaicīgi ar gadatirgu notika arī JAL skolotāju kluba salidojums. Tikšanās laikā 120 skolotāji un biznesa
konsultanti no visas Eiropas apsprieda un prognozēja Latvijā notiekošos procesus uzņēmējdarbības attīstībā.
Salidojuma dalībnieki Rīgas Domē tikās ar priekšsēdētāja vietnieku Andri Ameriku.
Latvijā notiekošais SMU festivāls bija viens no šā gada lielākajiem Eiropā, jo vienkopus pulcēja 111
Skolēnu Mācību Uzņēmumus un viņu biznesa konsultantus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas,
Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Dānijas un Lielbritānijas.
SMU praktiskā mācību programma ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa gan ekonomikā, gan
sociālajās zinībās, gan citos mācību priekšmetos gandrīz visās Eiropas valstīs. Eiropas Komisijas veiktais
pētījums norāda, ka programmas absolventi pēc statistikas dibina savus uzņēmumus studiju laikā vai
absolvējot augstskolu. Vidēji 15% no SMU dalībniekiem uzsāk savu reālo biznesu vecumā no 20 līdz 29
gadiem un 36% plāno uzsākt tuvāko trīs gadu laikā.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Informātikas 24.valsts olimpiādes dalībniekiem
Noslēdzies jaundeju konkurss "Mēs un deja"
Centralizēto eksāmenu paraugi svešvalodās
Latviešu valodas 8.-9. klašu 37.valsts olimpiādes rezultāti
Par diagnosticējošo darbu
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis" rezultāti
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2011
Biznesa ekonomisko pamatu 12.valsts olimpiādes dalībniekiem
Vēstures 17.valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti
Par Mūsdienu deju jaunrades konkursu Zemgalē
Papildināts Informātikas 24.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Franču valodas 41.valsts olimpiādes III kārta
Ķīmijas 52.valsts olimpiādes III kārta
Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9. klasei
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.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:

