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VALSTS PĀRBAUDĪJUMU AKTUALITĀTES
Sākušies valsts pārbaudījumi 9. un 12.klašu skolēniem
Šonedēļ pirmie valsts pārbaudījumi notiek arī vidusskolēniem un pamatskolēniem.
Pirmdien, 23.maijā, notika centralizētā eksāmena 12.klasēm angļu valodā rakstiskā un mutiskā daļā, 24. un
25.maijā turpinājās eksāmena mutiskās daļas kārtošana. 25. un 26.maijā, vidusskolēniem arī notiek
eksāmens informātikā, un 27.maijā gaidāms centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasēm.
24.maijā ar latviešu valodas eksāmenu sākās valsts pārbaudījumi 9.klašu skolēniem. Nākamie valsts
pārbaudījumi pamatskolēniem paredzēti 31.maijā, kad notiks eksāmens svešvalodā.
Lai visiem interesentiem būtu iespējams ērtāk pārskatīt 2010./2011.mācību gada valsts pārbaudes norises
grafiku, VISC ir sagatavojis pārskatāmu tabulu.

Statistika par pieteikumiem 12.klašu centralizētajiem eksāmeniem
Kopējais 12.klašu centralizēto eksāmenu pieteikumu skaits ir 105 959. Atgādinām, ka 12.klašu skolēniem
obligāti jākārto eksāmens svešvalodā (angļu, franču, krievu vai vācu), matemātikā, latviešu valodā un
literatūrā (latviešu mācībvalodas izglītības programmā) vai latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību
izglītības programmās). Izvēles eksāmenu var kārtot ķīmijā, fizikā, bioloģijā, vēsturē, informātikā,
mazākumtautību (krievu) valodā (mazākumtautību izglītības programmās), literatūrā, latviešu valodā
(latviešu mācībvalodas izglītības programmā), ģeogrāfijā vai biznesa ekonomiskajos pamatos.
Pieteikumu skaits:
Matemātika
Angļu valoda
Latviešu valoda (dzimtā)
Vēsture
Latviešu valoda (valsts)
Krievu valoda
Ģeogrāfija
Bizness un ekonomika
Fizika
Informātika
Bioloģija
Ķīmija
Vācu valoda
Franču valoda

>> Uz sākumu

26215
23894
21086
9609
5140
3893
3733
3571
2487
2734
1927
1045
544
81

AUDZINĀŠANAS DARBA AKTUALITĀTES

Skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā
2011.gada 29.aprīlī ar skolu jaunatnes konferenci un svinīgu apbalvošanas pasākumu Rīgas Kongresu namā
noslēdzās skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Pirms 70 gadiem: cīņas Latvijā
un par Latviju (1941–1945)".
Biedrības "Virtuālā enciklopēdija" iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētie
konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures daţādiem posmiem un tajos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem ir
kļuvuši par tradicionālu un labi pazīstamu pasākumu daudzās Latvijas skolās. Šajā mācību gadā
izsludinātais konkurss bija veltīts Otrā pasaules kara notikumu dalībnieku atcerei. Tā mērķis – veicināt
jauniešu interesi par vēsturi un politiku Latvijas sabiedrībā un mudināt radoši apgūt iepriekšējo paaudţu
pieredzi, kā arī sekmēt interneta izmantošanu mācību darbā, tajā skaitā interneta biogrāfiskās rokasgrāmatas
"Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa" (www.gramata21.lv) resursu lietošanu, kā arī izmantot iespēju ar
savu darbu papildināt šos resursus. Konkursu organizēja Valsts izglītības satura centrs un biedrība "Virtuālā
enciklopēdija" sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu.
Konkursu atbalstīja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmijas Valsts pētījumu
programma "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)", Tautas frontes
muzejs, "Daugavas Vanagi" Centrālā valde, Eiropas Parlamenta deputāti, biedrība "4.maija deklarācijas
klubs" (individuāli kluba locekļi – 5.Saeimas deputāti), Latvijas Ordeņu brālība.
Konkurss tika organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā skolēnu un jaunāko kursu studenti iepazina vēstures
notikumu dalībniekus personiskajā saskarsmē un veidoja viņu dzīvesstāstu pierakstus. Šis posms noslēdzās
2010.gada 3.decembrī ar svinīgu noslēguma sarīkojumu un ekskursijām Latvijas Kara muzejā.
Otrajā kārtā, izmantojot brīvi izvēlētus interneta un citus rakstītos avotus (dokumentālo literatūru,
beletristiku, muzeju materiālus), konkursa dalībnieki veidoja argumentētas apceres, esejas vai referātus,
kurās pauda savu viedokli par vēstures notikumiem un cilvēku likteņiem 1941.–1945.gadā. Dalībniekiem
bija iespējams izvēlēties pašiem savas tematiskās vadlīnijas, vai kādu no konkursa nolikumā piedāvātajām
tēmām.
Konkursā tika pārstāvēti visi Latvijas reģioni, kopumā piedalījās 23 skolas. Ņemot vērā Latvijas vēstures
mācīšanas jautājuma aktualitāti izglītības iestādēs Latvijā un konkursa lomu un ieguldījumu skolēnu
pilsoniskajā un īpaši patriotiskajā audzināšanā, konkursa organizētāji iesaka arī citām izglītības iestādēm
pārdomāt savas iespējas un vēlmi piedalīties šāda veida izglītojošos pasākumos.
Darbus vērtēja profesionāla ţūrijas komisija – Latvijas Universitātes Vēstures institūta vadošā pētniece
Dr.hist. Daina Bleiere (ţūrijas priekšsēdētāja), Latvijas Universitātes Vēstures institūta pētnieks Dr.hist.
Edvīns Evarts (ţūrijas priekšsēdētājas vietnieks), biedrības "Virtuālā enciklopēdija" valdes priekšsēdētāja
Laura Kalinka, Latvijas Kara muzeja nodaļas vadītāja Janīna Āboltiņa, publicists, biedrības "4.maija klubs"
pārstāvis Arnolds Bērzs, Tautas frontes muzeja direktore Meldra Usenko, Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, Latvijas Universitātes
profesore, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Dr.phil. Ina Druviete un vēsturnieks,
vēstures mācību grāmatu autors un biedrības "Virtuālā enciklopēdija" sabiedriskās padomes priekšsēdētājs
Andris Tomašūns.
Konkursa noslēguma konferencē klātesošie iepazinās ar 15 informatīvi bagātākajiem un oriģinālākajiem
darbiem, klausoties darbu autoru sagatavoto referātu lasījumus. Konferencē notika arī konkursa dalībnieku
un viņu pedagogu apbalvošana.
Konferences ievadā dalībniekus uzrunāja Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete un Latvijas Kara
muzeja direktore Aija Fleija. Viņas sveica visus konkursa dalībniekus un atzinīgi novērtēja viņu
ieguldījumu savas dzimtas, novadnieku, novada, pilsētas un Latvijas vēstures izpētē un popularizēšanā,
iedrošinot jauniem, radošiem darbiem un sasniegumiem. Sandra Kalniete bija sarūpējusi īpašas balvas –
ceļojumu uz Briseli trim 1. un 2.kārtas laureātēm un trim skolotājām – komandu vadītājām un konsultantēm,
piedāvājot iespēju klātienē iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.
Pārsteigums bija Daugavas Vanagu Centrālās valdes balva – portatīvais dators. Balvas izlozē piedalījās trīs

pretendentes – abu konkursa kārtu dalībnieces – Jacinta Kozlovska, Antra Kalvāne, Ilze Ieva Vilne. Par
laimīgo portatīvā datora īpašnieci kļuva Līvānu vakara (maiņu) vidusskolas 12.klases skolniece Antra
Kalvāne.
Divas skolotājas dāvanā saņēma laikraksta "Laiks" gada abonementu.
Konkursa organizētāji, sponsori un atbalstītāji bija sagādājuši daţādas izglītojošas, vērtīgas un izziņu
rosinošas balvas skolu komandām, individuālajiem dalībniekiem un skolotājiem – komandu vadītājiem un
konsultantiem. Balvas pasniedza Tautas frontes muzeja, SIA "Baltforms", Daugavas Vanagu Centrālās
valdes un pārstāvniecības Latvijā un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pārstāvji.
Konkursa organizētāji un ţūrija pateicas visiem konkursa dalībniekiem – studentiem, skolēniem un viņu
pedagogiem par veikto darbu un konkursa atbalstītājiem par ieguldījumu jauniešu iesaistīšanā savas valsts,
sava novada un novadnieku, savas dzimtas vēstures lappušu izpētē un interneta resursu bagātināšanā.

Pedagogu metodisko izstrādņu skate
Pedagogu metodisko izstrādņu skate ir sena Valsts izglītības satura centra tradīcija, kura turpinās jau astoto
gadu. Tās mērķis ir popularizēt pedagogu metodisko darbu un labās prakses piemērus interešu izglītībā un
audzināšanas darbībā, kā arī aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate 2011.gadā tika organizēta trīs kārtās. 1.kārta notika novados un
republikas nozīmes pilsētās un noslēdzās 7.martā. 2.kārta tika organizēta vēsturiskajos reģionos un Rīgas
pilsētā – 21.martā Vidzemē Madonas bērnu un jauniešu centrā, 1.aprīlī Kurzemē Liepājas bērnu un
jaunatnes centrā "Vaduguns", Latgalē – Daugavpils bērnu un jauniešu centrā "Jaunība", Zemgalē – Jelgavas
4.vidusskolā (skates organizētāji bija Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs), 12.maijā Rīgā –
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.
2.kārtā piedalījās 44 Latvijas novadi un pilsētas, kopumā iesniedzot izvērtēšanai 132 darbus. Šogad līdz ar
reģionālo reformu Latvijā bija vērojamas izmaiņas metodisko izstrādņu autoru kvalitatīvajā sastāvā –
metodisko izstrādņu veidotājiem piepulcējās izglītības iestādes un pedagogi, kuri līdz šim nebija
iedrošinājušies vai raduši iespēju popularizēt savu labo pieredzi.
3.kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2011.gada 11.aprīļa līdz 5.maijam. Šajā posmā izvērtēšanai
tika iesniegti 49 darbi. No tiem 18 metodiskās izstrādnes audzināšanas darbībā, 12 metodiskās izstrādnes
interešu izglītībā, 6 scenāriji vai scenāriju krājumi, 5 darbi par karjeras izglītības jautājumiem, 4 darbi par
jaunatnes un brīvprātīgo darbu, 3 darbi speciālās izglītības jomā.
Īpaši jāpiemin profesionālās izglītības pedagogu piedāvājums metodisko izstrādņu skatē (3 darbi godalgotās
vietās), labas un kvalitatīvas metodiskās izstrādnes speciālās izglītības jomā (iesniegti 3 darbi), kā arī
inovatīvas idejas darbos, kuros aplūkota patriotiskās audzināšanas tematika. Kaut arī pieejams plašs
materiālu un literatūras klāsts karjeras izglītībā, arī šajos jautājumos pedagogi raduši interesantas pieejas un
jaunus risinājumus.
No iesniegtajiem un izvērtētajiem 49 darbiem vērtēšanas komisija nolēma 4 metodiskās izstrādnes apbalvot
ar 1.pakāpes diplomu, 12 metodiskā izstrādnes – ar 2.pakāpes diplomu, 21 metodisko izstrādni – ar
3.pakāpes diplomu, 11 metodisko izstrādņu autoriem izteikt pateicību par piedalīšanos un ieguldīto darbu
Pedagogu metodisko izstrādņu skatē.
Pamatojoties uz metodisko izstrādņu autoru piekrišanu, ţūrija nolēma slēgt vienošanos ar autoriem par
metodisko izstrādņu nodošanu Valsts izglītības satura centra pārziņā izmantošanai pedagogu metodiskajam
darbam.
2011.gada 5.maijā tika organizēts Pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākumus, kurā
piedalījās metodisko izstrādņu autori – 1., 2. un 3.pakāpes laureāti, skates 2.kārtas organizētāji – reģionu
pārstāvji un Valsts izglītības satura centra speciālisti. Pasākumā klausītāji tika iepazīstināti ar Pedagogu
metodisko izstrādņu skates norises izvērtējumu un rezultātiem, notika svinīga skates dalībnieku un 2.kārtas
organizētāju apbalvošana. Sarīkojumu emocionālāku un krāsaināku padarīja J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas
skolas audzēkņu sniegtie muzikālie priekšnesumi.
Valsts izglītības satura centrs un ţūrija pateicas visiem Pedagogu metodisko izstrādņu skates dalībniekiem
par paveikto un īpašu paldies saka skates 2.kārtas organizētājiem reģionos par ieguldīto darbu un sniegto
atbalstu, veicinot pedagogu metodisko izstrādņu veidošanu un apzinot pedagogu metodiskā darba pieredzi
Latvijā.

Valsts izglītības satura centrā līdz šim bija aplūkojamas 75 pedagogu metodiskās izstrādnes, ar kurām
regulāri iepazīstas gan pedagogu grupas, gan individuālie interesenti. Līdz 2011./2012.mācību gada
sākumam saraksts tiks papildināts ar jaunākajām pedagogu metodiskajām izstrādnēm audzināšanas darbībā
un interešu izglītībā.

Konkurss skolēniem "Tu nenāc tikai no sevis"
Lai akcentētu cilvēku savstarpējo attiecību kultūras, etiķetes un skolas vides nozīmīgumu skolas kopējā tēla
veidošanā, rosinātu pilnveidot skolas kultūrvidi, paplašinātu priekšstatus par skolas tēlu veidojošajiem
nosacījumiem un popularizētu labās prakses piemērus pozitīvas skolas vides veidošanā, Valsts izglītības
satura centrs 2010./2011.mācību gadā organizēja konkursu izglītības iestāţu skolēniem un audzēkņiem "Tu
nenāc tikai no sevis".
Šī mācību gada konkursa uzdevumi bija sareţģītāki un niansētāki nekā iepriekšējos gados un prasīja
rūpīgāku prezentācijās atspoguļojamā materiāla atlasi un inovatīvākus risinājumus prezentāciju
sagatavošanai.
Konkurss notika divās kārtās: 1.kārta līdz 2011.gada 7.aprīlim novados un republikas nozīmes pilsētās, bet
2.kārta Valsts izglītības satura centrā līdz 2011.gada 5.maijam. 2.kārtā izvērtēšanai tika iesniegtas 42
prezentācijas.
Saskaņā ar konkursa nolikumu un izstrādātajiem darbu vērtēšanas kritērijiem ţūrijas komisija nolēma:
1.–4.klašu grupā 1. un 2.pakāpi nepiešķirt, vienu prezentāciju apbalvot ar 3.pakāpes diplomu;
5. –9.klašu grupā 1.pakāpi nepiešķirt, vienu prezentāciju apbalvot ar 2.pakāpes diplomu un vienu – ar
3.pakāpes diplomu;
10.–12.klašu grupā vienu prezentāciju apbalvot ar 1.pakāpes diplomu, vienu8 – ar 2.pakāpes diplomu
un divas – 3.pakāpes diplomu;
35 prezentāciju autoriem un visiem pedagogiem izteikt pateicību par piedalīšanos un ieguldīto darbu
konkursā "Tu nenāc tikai no sevis" un savas skolas labās prakses piemēru popularizēšanā.
2011.gada 5.maijā tika organizēts konkursa "Tu nenāc tikai no sevis" noslēguma pasākumus, kurā piedalījās
prezentāciju autori – 1., 2. un 3.pakāpes laureāti – un viņu pedagogi.
Pasākumā klausītāji tika iepazīstināti ar konkursa "Tu nenāc tikai no sevis" norises izvērtējumu un
rezultātiem, notika svinīga konkursa dalībnieku apbalvošana ar Valsts izglītības satura centra diplomiem un
pateicībām un konkursa atbalstītāju sarūpētajām balvām. Sarīkojumu krāšņāku padarīja J.Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas 3.flautas klases audzēknes Keitijas Lismanes, 2.akordeona klases trio Olivera Prāņa,
Umberta Mētras-Ozoliņa un Haritona Avramenko sniegtie muzikālie priekšnesumi. Pateicamies jauno
mūziķu pedagogiem – skolotājām Ingai Grīnvaldei un Līgai Catlakai un koncertmeistarei Intai Liepiņai par
ieguldīto darbu un atbalstu audzēkņu sagatavošanā.
Valsts izglītības satura centrs un ţūrija izsaka pateicību visiem konkursa „Tu nenāc tikai no sevis”
dalībniekiem un viņu pedagogiem par paveikto, kā arī skates 1.kārtas organizētājiem novados un pilsētās
par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu, popularizējot labās prakses piemērus pozitīvas skolas vides
veidošanā.
Īpašu paldies par izrādīto atsaucību un sarūpētajām balvām konkursa laureātiem sakām konkursa
atbalstītājiem – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim, Daugavpils teātrim, Sporta kompleksam "Zemgale
V", Daugavpils boulinga hallei "Orange Bowling", Olimpiskajam centram "Ventspils" un izdevniecībai
"Zvaigzne ABC".
>> Uz sākumu

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŢU AKTUALITĀTES

Noslēgušās valsts mācību priekšmetu olimpiādes
Ir noslēgušies 2010./2011.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāţu valsts posmi un apbalvoti to
uzvarētāji.
29.aprīlī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika Biznesa ekonomisko pamatu
olimpiādes laureātu apbalvošana. Laureātus sveica Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis
un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Māris Purgailis. Balvas laureātiem
sarūpēja Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte.
6.maijā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Vēstures un ģeogrāfijas olimpiādes
laureātu apbalvošana. Skolēnus un skolotājus sveica Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis
Vasiļevskis, Latvijas Universitātes Vēstures, filozofijas fakultātes dekāns Gvido Straube un Latvijas
Universitātes Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers. Balvas laureātiem sarūpēja Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte un Jauno ģeogrāfu skola.
16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika Franču valodas olimpiādes apbalvošana. Laureātus sveica
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Francijas Kultūras institūta Rīgā Atašejs
franču valodas un izglītības jautājumos Patriks Maulons un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes Franču valodas un kultūras katedras asociētā profesore Olga Ozoliņa. Balvā šogad 12.klases
pirmās vietas laureāti ieguva ceļojumu uz Franciju, kuru dāvāja Francijas Kultūras institūts.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātei,
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei, Latvijas Universitātes Jauno ģeogrāfu skolai,
Francijas Kultūras institūtam un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātei par ieguldīto darbu
olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādēm.

Sākas gatavošanās starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm
Šogad Latvijas skolēni piedalās sešās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kuras notiek Eiropā un
Āzijā. Vides projektu olimpiāde notika Turcijā no 18.maija līdz 21.maijam, matemātikas olimpiāde notiks
Amsterdamā (Nīderlandē) no 16.jūlija līdz 24.jūlijam, informātikas olimpiāde – Patajā (Taizemē) no
22.jūlija līdz 29.jūlijam, fizikas olimpiāde – Bangkokā (Taizemē) no 10.jūlija līdz 18.jūlijam, ķīmijas
olimpiāde – Ankarā (Turcijā) no 9.jūlija līdz 18.jūlijam un bioloģijas olimpiāde – Taipejā (Taivānā) no
10.jūlija līdz 17.jūlijam.
Olimpiādes pārstāvēs Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Rīgas 88.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas –
liceja, Ogres Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Saldus 2.vidusskolas, Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas, Rīgas 40.vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Rīgas 95.vidusskolas, Salas vidusskolas,
Rīgas 10.vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Pumpuru vidusskolas, Engures vidusskolas un Rīgas
71.vidusskolas skolēni.

Latvijas skolēns iegūst sudraba medaļu 19.starptautiskajā vides projektu olimpiādē
No 2011.gada 18.maija līdz 21.maijam Turcijā norisinājās
19.starptautiskā Vides projektu olimpiāde (INEPO), kurā šogad
piedalījās 50 valstu pārstāvji ar 136 projektiem. No Latvijas
olimpiādē piedalījās Pumpuru vidusskolas 12.klases skolēns
Uldis Majors ar projektu "Piezemes ozona līmenis Jūrmalas
pilsētā" un Engures vidusskolas 8.klases skolēns Toms Lācis ar
projektu "Sikspārņu ziemošanas vietas Engures pagastā", kurš
olimpiādē ieguva sudraba medaļu. Lai skolēni piedalītos šajā
olimpiādē, projekti angļu valodā tika nosūtīti olimpiādes
organizatoriem, kuri izvērtēja projektu atbilstību olimpiādes
nolikumam. Projektu autori, kuru darbi atbilda olimpiādes

nolikumam, saņēma uzaicinājumu piedalīties olimpiādē. Tās laikā projektu autori demonstrēja savus
projektus angļu valodā, stāstīja par saviem pētījumiem un atbildēja uz ţūrijas komisijas jautājumiem.
Ţūrijas komisijas pārstāvji jau nedēļu pirms olimpiādes izvērtēja iesūtītos projektus, bet olimpiādes laikā –
skolēnu prasmes uzstāties un izpratni par risinātajām vides problēmām. Šogad katru projektu vērtēja četras
ţūrijas komisijas grupas, kuru sastāvā bija arī VISC vecākā referente Velga Kakse.
VISC izsaka pateicību Engures vidusskolas skolotājai Inesei Vīksniņai, Dabas aizsardzības pārvaldes
projektu vadītājai Intai Somai un Pumpuru vidusskolas skolotājai Vēsmai Vijupei par skolēnu intereses
veicināšanu vides problēmu risināšanā un atbalstu projektu izstrādē, kā arī skolu angļu valodas skolotājiem,
kuri palīdzēja skolēniem projektu tulkošanā. Liels paldies arī skolēnu ģimenēm un pašvaldību pārstāvjiem
par atbalstu, skolēniem gatavojoties dalībai starptautiskajā vides projektu olimpiādē.
Foto: Toms un Uldis pēc apbalvošanas ceremonijas
>> Uz sākumu

TAUTAS DEJU FESTIVĀLS "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA"JAU ŠONEDĒĻ
VISC sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas Domi 28.maijā Jēkabpilī organizē tautas deju festivālu "Latvju bērni
danci veda".
Festivāla mērķis ir veicināt un popularizēt Latvijas bērnu tautas deju kolektīvu radošās aktivitātes, rosināt
radošus tautas deju kolektīvu vadītājus veidot deju oriģinālprogrammas, apzināt tautas deju kolektīvu
māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti un veicināt festivāla norises vietu kultūrvides attīstību.
Tautas deju festivālā piedalīsies Latvijas izglītības iestāţu 1.– 2., 3.–4., 5.–6. un 7.–9.klašu deju kolektīvi.
Saskaņojot ar festivāla organizatoriem, pašvaldības var uzaicināt arī viesu deju grupas.
>> Uz sākumu

SĀKAS ZIEMEĻEIROPAS VALSTU ČEMPIONĀTS TRASES AUTOMODELISMĀ
No 26. līdz 29.maijam Rīgas Jauno tehniķu centrā norisināsies Ziemeļeiropas valstu čempionāts trases
automodelismā. Sacensībām pieteikušies dalībnieki no deviņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Lielbritānijas. Sacensības notiks trijās modeļu
klasēs (ES 32; ES24 un F 1/32). Visplašāk pārstāvēta Latvija ar 16 dalībniekiem no Valmieras jaunatnes
centra "Vinda", Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda", Rīgas bērnu un jauniešu centra "Daugmale" un
Rīgas Tehniskās jaunrades nama "Annas2".
26. un 27.maijā plānoti treniņbraucieni, 28.maijā no plkst.8.00 līdz plkst.20.00 notiks sacensības.
Ziemeļeiropas valstu čempionāta trases automodelismā organizēšana uzsākta 2005.gadā Latvijā. 2006.gadā
sacensības notika Hivinkā (Somijā), 2007.gadā –Hāpsalu (Igaunijā), 2008.gadā Atvidsbergā (Zviedrijā),
2009.gadā Helsinkos (Somijā) un 2010.gadā Viļņā (Lietuvā).
Šobrīd čempionāts ir kļuvis par tradīciju un pulcē daudzus trases automodelisma entuziastus un interesentus.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Konkurss "Vēstule Gunāram Astram"
Daugavas Vanagu organizācija izsludina globālu latviešu jaunatnes radošo darbu konkursu internetā
"Vēstule Gunāram Astram". Konkurss veltīts Latvijas brīvības un tautas tiesību cīnītājam Gunāram Astram.
Viņam 2011. gada 22.oktobrī būtu 80. Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību,

Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Valsts arhīvu, EP Informācijas biroju Rīgā, Valsts izglītības satura
centru un Talsu Valsts ģimnāziju.
Konkursā piedalīties aicināti 9.– 12. klašu skolēni un jaunieši līdz 25 gadiem.
Vairāk informācijas par konkursu VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Lietas un tēli”. Vidzemes novadu laureāti
Izstrādāti mācību priekšmetu "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" programmu paraugi
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta
Notikusi speciālās izglītības skolotāju konference
Profesionālās pilnveides kursi mūsdienu dejas pedagogiem
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Lietas un tēli”. Latgales novadu laureāti
Valsts mācību priekšmetu olimpiāţu rezultātu apkopojums 2010./2011.m.g.
Par diagnosticējošo darbu fizikā, ķīmijā 9.klasē un bioloģijā, matemātikā 8.klasē rezultātiem

Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
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