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PAR EKSĀMENIEM LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ 2011./2012.MĀCĪBU GADĀ
Valsts standarts pamatizglītībā (MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 "Noteikumi par valsts
standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem") nosaka, ka ar 2011.gada
1.septembri 6.klasē ir divi jauni mācību priekšmeti: "Pasaules vēsture" un "Latvijas vēsture", kas
pakāpeniski līdz 2014./2015.mācību gadam tiks ieviesti 6.–9.klasē. Pārejas periodā šajā mācību gadā 7., 8.
un 9.klasē turpina apgūt mācību priekšmetu "Latvijas un pasaules vēsture" atbilstoši mācību priekšmeta
standartam. Līdz 2013./2014.mācību gadam (ieskaitot) 9.klasē, lai iegūtu pamatizglītību, skolēniem būs
jākārto eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē, bet no 2014./2015.mācību gada – eksāmens Latvijas
vēsturē. Lai eksāmenā īstenotu Latvijas vēstures standarta prasības, skolēnam jāzina un jāprot analizēt
Latvijas vēstures cēloņsakarības un problēmjautājumus arī pasaules vēstures kontekstā.
Ar šo mācību gadu vidusskolā ir noslēgusies pāreja uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta
"Latvijas un pasaules vēsture" standartu. Tāpēc 2011./2012.mācību gadā skolēni kā izvēles valsts
pārbaudes darbu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs kārtot eksāmenu Latvijas un pasaules
vēsturē. Eksāmena uzdevumi tiks veidoti atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture"
standartam (MK 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" 14.pielikums).
Eksāmena darba struktūra, eksāmena norisei paredzētais laiks un uzdevumu veidi būtiski nemainīsies, bet
atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartam eksāmena uzdevumos lielāka
uzmanība tiks pievērsta Latvijas vēstures jautājumiem, iekļaujot visas mācību satura komponentes, kuras ir
noteiktas standarta pamatprasībās mācību priekšmeta apguvei.
Konkrētāka informācija par eksāmeniem būs apskatāma valsts pārbaudījumu programmās, kuras publiskos
2012.gada janvārī.
>> Uz sākumu

NOTIKS RUDENS DROŠĪBAS NEDĒĻA
Valsts izglītības satura centrs informē, ka rudens drošības nedēļa notiks no 2011.gada 26.septembra līdz
30.septembrim. Drošības nedēļa laikā tiks aktualizēti dažādi ar drošību saistīti jautājumi Latvijas izglītības
iestādēs.
Drošības nedēļas mērķis ir uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi
ikdienā. VISC aicina skolotājus šajā nedēļā aktualizēt dažādas tēmas par drošību, kā arī piedāvās dažādus
sadarbības partneru konkursus un materiālus, kas saistīti ar drošības tēmu. Ar drošības nedēļu saistītie
jaunumi un aktualitātes tiks publicēti VISC vietnē.

29.septembrī VISC sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu organizē 2011.gada pavasara drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" konkursu
uzvarētāju apbalvošanu. Pasākums notiks Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Rīgā, Hanzas ielā 5, uz kuru tiks
aicināti konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi.
>> Uz sākumu

VASARAS SKOLAS-SEMINĀRA "ALFA" PĀRSKATS
Vasaras skola-seminārs "Alfa" šogad notika no 3.jūlija līdz 23.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā.
"Alfa" tika organizēta jau 44.gadu pēc kārtas. Vasaras skolas dalībnieki bija valsts mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences laureāti, pavisam kopā 48 skolēni.
Mācību darbs lekciju un praktisko nodarbību veidā tika organizēts 4 sekcijās – matemātikas un
informātikas, ķīmijas un bioloģijas, fizikas, kā arī humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās. To laikā skolēni
iemācījās būvēt robotus, spēlēt bridžu, asināja prātus erudītu konkursos, kā arī veica zinātniski pētnieciskus
darbus fizikā, un ķīmijā, kurus prezentēja "Alfas" noslēguma konferencē.
Vasaras skolas-semināra "Alfa" lektori bija Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes lektori
un zinātniski pētniecisko institūtu darbinieki. "Alfas" lektoru vidū bija arī bijušie vasaras skolas dalībnieki,
piemēram, LU rektors Mārcis Auziņš, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, profesors Andris
Muižnieks, profesors Ģirts Karnītis, pētnieks Agnis Škuškovniks un Biomedicīnas centra vecākais pētnieks
Uldis Apsalons.
Līdzās mācību darbam skolēni aktīvi darbojās mākslinieciskajā pašdarbībā – sagatavoja un sniedza divus
koncertus vietējiem iedzīvotājiem, iestudēja teatralizētu uzvedumu "Romeo un Džuljeta" (scenogrāfs un
režisors K.Anitēns), sportoja un iepazinās ar novada kultūrvēsturisko vidi.
>> Uz sākumu

SKOLAS UN SKOLOTĀJI SAŅEM "EKSELENCES BALVAS"
Latvijas skolas un skolotāji pirmo reizi
saņēma "Ekselences balvas", kuras
izveidotas, sadarbojoties Valsts izglītības
satura centra projektam "Dabaszinātnes un
matemātika",
Latvijas
uzņēmumu
asociācijām
un
attiecīgās
nozares
uzņēmumiem.
Projektā "Dabaszinātnes un matemātika"
sadarbībā ar skolām, augstskolām un
uzņēmējiem ir radītas daudzas inovatīvas
izstrādnes (e-materiāli skolēniem, atbalsta
materiāli skolotājiem 7.–12. klasei,
tīmekļa
vietne
www.dzm.lv
u.c.);
organizēti pasākumi un ekskursijas
skolēnu intereses veicināšanai, ir uzkrāta
inovatīvas
skolotāju
profesionālās
pilnveides un pētnieciskās darbības pieredze. Sadarbībā ar pašvaldībām tiek veidots VISC inovatīvās
pieredzes skolu sadarbības tīkls, ir modernizēta dabaszinātņu apguves infrastruktūra vispārējā izglītībā.
Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un pārnestu veiksmīgāko skolu inovatīvā darba pieredzi uz citām skolām, ir
nepieciešama plašākas sabiedrības, tajā skaitā uzņēmēju, iesaistīšanās. Viena no iespējām sekmēt ilgtspēju ir
popularizēt šo skolu pieredzi un nostiprināt šo skolu statusu, ko var izdarīt ar īpašu "Ekselences balvu",

atzīmējot pašus labākos un visefektīvāk strādājošos.
Pirmās izveidotās "Ekselences balvas" tika pasniegtas 25.augustā izglītības izstādes "Daba un zinātne skolā!
Aizraujoši!" izstādes atklāšanas ceremonijas laikā. Balvas pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš,
Pateicības rakstus skolu direktoriem un Atzinības rakstus skolotājiem pasniedza izglītības un zinātnes
ministrs Rolands Broks, balvas saņemšanas diplomus pasniedza "Ekselences balvas" atbalstītāji – Latvijas
Universitātes rektors Mārcis Auziņš, SIA "Lielvārds" valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts, AS "SAF
Tehnika" valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, SIA "Microsoft Latvija" valdes loceklis Ēriks Eglītis, SIA
"Metrum" Padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns, SIA "AGA" valdes loceklis Olavs Ķiecis un AS "Rīgas
Piena kombināta" valdes priekšsēdētāja Ināra Driksna. Apbalvotās skolas saņēma arī uzņēmēju sponsorētas
datu kameras, bet skolotāji – naudas balvu – 1000 latu.
"Ekselences balvas" saņēma 3 skolas – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Smiltenes ģimnāzija un Vecumnieku
vidusskola, un 4 skolotāji – Vecumnieku vidusskolas fizikas skolotāja Aldona Alenčika, Ogres Valsts
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Ilze Pomere, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas bioloģijas skolotāja Pārsla
Treimane un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Olga Šeremeta.
Ekselences balvu veido mākslinieciski izgatavots priekšmets – stikla ābols, kas simbolizē dabaszinātņu un
matemātikas projektu – ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs un saņēmējs, balvas saņemšanas
apliecinājuma diploms no uzņēmuma, balvas pasniedzēja, un izglītības un zinātnes ministra Pateicības
raksts skolas direktoram un Atzinības raksts skolotājam.
>> Uz sākumu

KONKURSS EUROSCOLA
Ja Tu esi 10.–12. klases skolnieks un vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Parlamenta darbu klātienē, kopā ar
klasesbiedriem piedalies konkursā EUROSCOLA un laimē apmaksātu mācību braucienu visai klasei un
diviem skolotājiem uz Parlamenta mītni Strasbūrā, Francijā.
Konkursu EUROSCOLA organizē Eiropas Parlamenta Informācijas birojs. Tā mērķis ir veicināt jauniešu
izpratni par parlamentāro darbu simulācijas spēles formātā, ļaut skolēniem iejusties deputātu lomā un
diskutēt ar jauniešiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par aktuāliem jautājumiem.
Kā pieteikties?
Konkursa galvenā prasība ir noorganizēt skolā Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Pasākuma aprakstu un foto
vai video reportāžu, kopā ar pieteikuma anketu var iesniegt EP Informācijas birojā. Pieteikumi tiks izvērtēti
visa gada garumā – katru mēnesi izvēloties vienu uzvarētāju, kas dosies vienas dienas apmaksātā braucienā
uz
Eiropas
Parlamentu
Strasbūrā.
Konkursa
nolikums,
pieteikuma
anketa:
http://www.europarl.lv/view/lv/Jauniesiem/EUROSCOLA.html
Kā notiek vērtēšana?
Iesniegtos darbus vērtē Eiropas Parlamenta Informācijas biroja darbinieki. Galvenie vērtēšanas kritēriji –
skolēnu izpratne par EP darbību un vēlēšanu norisi; noformējums un vizuālā uztveramība.
Papildu informācija par pieteikšanos: tel. 67085400 vai epriga@europarl.europa.eu
Otrdien, 27.septembrī notiks īss informatīvs pasākums par EUROSCOLA konkursu. Visi interesenti laipni
gaidīti — ES mājas 1.stāvā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, plkst. 16:00.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Jauni normatīvie dokumenti saistībā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem
Par semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
Drošības nedēļas konkursu uzvarētāju apbalvošana
Par informatīvo sanāksmi 30.septembrī
Latvijas bērni piedalījušies projektā "The Biggest Painting in the World 2012"

Mūsdienu dejas koordinatoru seminārs
Tautas deju kolektīvu virsvadītāju seminārs
Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmata
2010./2011.m.g. pārbaudes darbu uzdevumi
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

