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VISC informē, ka 2011./2012.m.g
valsts pārbaudes darbu norises
darbību laiki tiks publicēti šā gada
28.aprīlī VISC interneta mājaslapā
www.visc.gov.lv.
VISC aicina attiecīgo mācību
priekšmetu pedagogus un
speciālistus pieteikties
2011./2012.mācību gada
centralizēto eksāmenu vērtēšanai,
aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu
saskaņā ar nolikumu [DOC] par
centralizēto eksāmenu vērtēšanu.
Pieteikumus gaidīsim līdz šī gada
2.maijam, plkst. 11:00.

Ziņa. Viedoklis
Tuvojas šā gada valsts pārbaudes darbu sesija

Šā gada 8.maijā, ar valsts valodas ieskaiti 6.klasei, sāksies valsts pārbaudes darbu sesija. Pirmais centralizētais eksāmens
vidusskolēniem būs 22.maijā angļu valodā, bet pēdējais – ķīmijā 18.jūnijā. Pēc šī datuma pārbaudes darbus papildtermiņos kārtos tie
jaunieši, kuri objektīvu apsvērumu dēļ eksāmenus nevarēja nokārtot pamattermiņos.
VISC ir sagatavojis 2011./2012. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku ērti pārskatāmā tabulā:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/dokumenti/20120113_vpd_grafiks.pdf.
2011./2012.mācību gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā tiks izsniegti 15.jūnijā, un centralizēto eksāmenu sertifikāti
vispārējā vidējā izglītībā – 10.jūlijā.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības
rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC tiks izveidota īpaša apelācijas
komisija, kas mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt
esošo vērtējumu vai mainīt to.
Arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā no 8.maija darbosies anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz
šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā varēs izteikt savus komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par
iespējamiem pārkāpumiem to laikā.
Visu laiku darbojas arī e-pasts eksameni@visc.gov.lv, uz kuru visi interesenti var elektroniski sūtīt savus komentārus VISC.

Ņemot vērā to, ka samazinās vidusskolas beidzēju skaits, samazinās arī pieteikumu skaits centralizētajiem eksāmeniem. Visi jaunieši
kā obligātus kārto eksāmenus latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā un matemātikā, bet vienu eksāmenu kārto pēc izvēles (tas var
būt gan centralizēts, gan necentralizēts valsts pārbaudes darbs). Populārākais izvēles centralizētais eksāmens ir vēsture. Pietikumu
skaita izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā ir attēlotas attēlā.
Personas, kas vidējo izglītību ir ieguvušas agrāk, bet vēlas kārtot kādu no tiem, varēja pieteikties eksāmenu kārtošanai augstskolās.
Augstskolās visvairāk ir izvēlējušies kārtot bioloģijas eksāmenu.
No 2008. gada valsts pārbaudes darbu uzdevumi tiek publicēti VISC interneta mājaslapā, tāpēc visi interesenti var pildīt iepriekšējo
gadu pārbaudes darbus, gatavojoties jaunajiem.

Kristīne Ilgaža
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste

Šonedēļ tiks prezentēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi
No šā gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā notiks Latvijas
36.skolēnu zinātniskā konference.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā sestdien, 21.aprīlī plkst.10.00. Atklāšanas pasākumā aicināts
piedalīties izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
priekšsēdētājs Juris Jansons, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks un skolēni – zinātniski pētniecisko darbu
autori.
Pēc konferences svinīgās atklāšanas sāksies skolēnu darbu prezentācijas 23 sekcijās: astronomijas, bioloģijas, cittautu valodniecības
un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures, ekonomikas, filozofijas, fizikas, informātikas, kulturoloģijas, latviešu literatūras zinātnes
un vēstures, latviešu valodniecības, matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, tieslietu,
veselības zinātnes, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas, vides zinātnes un ķīmijas.
Darbu prezentācijas notiks Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas fakultātēs. Pirmo reizi
šogad vienas sekcijas darbu prezentācijas varēs vērot tiešraidē, jo Latvijas Universitāte nodrošina tiešraidi Ekonomikas sekcijas
prezentācijām.
„Nanotehnoloģija kā aizsardzības līdzeklis pret mikrobu izraisošām slimībām”, „Leonardo Da Vinči tilta konstrukcijas īpašības un tās
izmantošanas iespējas mūsdienās”, „Intelektuālo māju pielietošanas iespējas Latvijā”, „Inscenējums Latvijas dokumentālajā kino” –
šie ir tikai daži zinātniski pētnieciskie darbi, kas tiks prezentēti dažādās sekcijās. Kopumā 36.skolēnu zinātniskajai konferencei tika

pieteikti 365 darbi, bet ar visiem darbiem, kas tiks prezentēti, var iepazīties šeit: http://zdk.miga.lv/runa.php.
20.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 notiks fizikas darbu prezentācija LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. Ķīmijas darbu
prezentācija notiks no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48.
Labākie Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti tiks virzīti līdzdalībai 24.ES jauno zinātnieku konkursā, kurš notiks
Bratislavā 2012.gada septembrī.
Konferences noslēguma plenārsēdē notiks 22.aprīlī plkst.9.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, kad par
savu pētījumu referēs viens pārstāvis no katras sekcijas, kā arī notiks konferences laureātu apbalvošana.

Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem svin 140.
gadadienu
Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
par godu savas dibināšanas 140. gadadienai, kas tiks atzīmēta 2012. gada 2. un 3. maijā,
aicina visus interesentus piedalīties daudzveidīgos pasākumos.
2.maijā no plkst. 9.30 līdz 15.00 atvērto durvju diena Strazdumuižas internātvidusskolāattīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, kuras ietvaros būs iespējams:
– vērot vājredzīgu un neredzīgu bērnu mācību procesu;
– vērot un piedalīties radošajās darbnīcās (mūzika, keramika, vizuālā māksla);
– iepazīties ar speciālajiem mācību materiāliem un tehnoloģijām;
– iepazīties ar Braila un reljefo materiālu sagatavošanas tehnoloģijām.
Visiem interesentiem būs iespēja aplūkot skolas infrastruktūras inovācijas, iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem,
apmeklēt atklātās stundas, kā arī iepazīties ar mūsdienās izmantotiem mācību materiāliem un interaktīvām palīgierīcēm (detalizētu
aprakstu var lasīt materiāla nodaļā „Ko interesantu mums piedāvā skola”).
Paralēli šajā dienā skolā notiks starptautiska konference „Redzes traucējuma statuss speciālo vajadzību hierarhijā mācību procesa
organizācijas kontekstā”. Šajā konferencē pieredzē- vājredzīgu, neredzīgu un bērnu ar kompleksiem traucējumiem atbalsta
pasākumu organizācijā un jautājumos par iekļaujošās izglītības nodrošinājumu- dalīsies profesionāļi un augstskolu pārstāvji no
Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Holandes, Īrijas, Lielbritānijas, kā arī ir aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas Izglītības ministriju atbildīgie pārstāvji. Konferences mērķis- izstrādāt kopīgu rezolūciju par redzes traucējuma statusu,
lemjot par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalstu. Šī rezolūcija paredzēta iesniegšanai Baltijas valstu atbildīgajās
institūcijās ņemšanai vērā, izstrādājot normatīvos dokumentus attiecībā uz bērnu un jauniešu ar redzes traucējumiem izglītības
procesa organizāciju.
3. maijā no plkst. 13.00 līdz 15.30 svinīgs pasākums par godu Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un
neredzīgiem bērniem pastāvēšanas 140. gadadienai. Plkst.15.30 darbinieku tikšanās., bet plkst.18.00 absolventu salidojumu un balle.
Ko interesantu mums piedāvā skola
Mācību un atpūtas vide skolā atbilstoša visām prasībām, kas var tikt izvirzītas izglītības iestādēm, kurās izglītību iegūst izglītojamie ar
speciālām vajadzībām.
Īpaši vides pielāgojumi veikti gan skolas, gan arī internāta ēkās, padarot tās par modernu un ērtu vidi ne tikai bērnu izglītošanai, bet
ari viņu sadzīvei un atpūtai.
Skolas ēkā veikti šādi vides pielāgojumi:
– tehniskas ierīces skolēnu ar kustību traucējumiem mobilitātes nodrošināšanai (visos skolas ēkas stāvos iespējams nokļūt ar liftu);
– iekārtotas rampas – ratiņkrēsla uzbrauktuves pie skolas ieejas un ēkas iekštelpās;

– klašu telpas iekārtots, ņemot vērā izglītojamo vajadzību specifikas (piemēram, C līmeņa (skolēni ar smagiem kompleksiem
traucējumiem) klašu telpās iekārtoti atpūtas stūrīši un tās aprīkotas ar īpašiem mācību un socializāciju stimulējošiem/attīstošiem
līdzekļiem);
– iekārtots moderns redzes attīstības un izpētes kabinets, kur veicot bērna funkcionālās redzes izpēti, sniedzam informāciju par bērna
redzes izmantošanas īpatnībām un nepieciešamajiem mācību procesa pielāgojumiem, kā arī tehniskajiem palīglīdzekļiem;
– izveidotas multisensoras telpas („Melnā” un „Baltā” istaba) vājredzīgiem un neredzīgiem audzēkņiem ar kompleksiem traucējumiem;
– iekārtota „klusā” istaba, kurā skolēnam nepieciešamības gadījumā (stress, pēkšņs nervu uzbudinājums, nemiers utt.) iespējams
pabūt vienam, atpūsties, relaksēties;
– veikti visi nepieciešamie pielāgojumi, lai sporta stundās un ārpusstundu sporta nodarbībās varētu piedalīties visi skolas skolēni,
neatkarīgi no viņu fiziskā stāvokļa problēmu rakstura;
– īpaši trafareti - iekštelpu vides orientieri (skolas plāns un stāvu plāni taktilā formātā, kabinetu numerācija un taktilais noformējums),
kas atvieglo neredzīgo skolēnu ikdienas orientāciju un mobilitāti, kā arī stimulē telpiskās domāšanas attīstību un taktilās grafikas
„lasīšanas” prasmes;
– fizisko aktivitāšu telpa pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kurā var veicināt kustību koordinācijas, sensoro sajūtu,
telpisko un apkārtējās pasaules priekšstatu attīstību;
– telpa orientēšanās un mobilitātes, sociālo iemaņu apguvei un pilnveidei.
Internāta ēkā veikti šādi vides pielāgojumi:
– īpaši trafareti iekštelpu vides orientieri (internāta plāns un stāvu plāni taktilā formātā, telpu numerācija un taktilais noformējums), kas
atvieglo neredzīgo skolēnu ikdienas orientāciju un mobilitāti, kā arī stimulē telpiskās domāšanas attīstību un taktilās grafikas
„lasīšanas” prasmes;
– rampas skolēnu ar kustību traucējumiem mobilitātes nodrošināšanai;
– skolā ir mobila palīgierīce bērnu ar kustību traucējumiem pacelšanai un pārvietošanai.
– veikti visi nepieciešamie pielāgojumi, lai atvieglotu personiskās higiēnas pasākumu veikšana skolēniem ar dažādiem traucējumiem
(ierīkotas dušas un tualetes telpas, kas pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos; dušas telpās izvietots pretslīdēšanas grīdas klājums, ūdens
krāni izvietoti cilvēkiem ratiņkrēslā aizsniedzamā vietā un augstumā utt.).

Darbam noderīgi. Pieredze
Sagatavots mākslas darbu reprodukciju komplekts
VISC ir sagatavojis elektronisku materiālu "Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai" , kas ir paredzēts
skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem. Materiāla mērķis ir dažādot vizuālās mākslas mācīšanas procesu, izmantojot
informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.
Mākslas darbu reprodukcijas sakārtotas trīs lielās grupās: "Grafika", "Glezniecība" un "Tēlniecība", kas sīkāk sadalītas pa
tēlotājmākslas žanriem, mākslas izteiksmes līdzekļiem un izmantotajām tehnikām. Mākslas darbu tapšanas laiks ir no 19.gadsimta
beigām līdz 21.gadsimta sākumam, to autori ir latviešu grafikas, glezniecības un tēlniecības vecmeistari, kā arī mūsdienu vidējās un
jaunākās paaudzes mākslinieki. Materiālā ir iekļautas 186 mākslas darbu reprodukcijas – attēli un to etiķetes.
Mākslas darbu reprodukcijas var skatīt internetā:
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/makslas_darbi_pirmsskolai/metmat/saturs.htm

VISC aktualitātes
Informācija matemātikas centralizētā eksāmena vērtētājiem
Jaunietis jaunietim: "kultūras gids" un skolotājs
Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Noticis projekta "Teach Two" ievadseminārs
Ģeogrāfijas olimpiādes laureātu apbalvošana
Ekonomikas olimpiādes laureātu apbalvošana
Notiek fotostāstu radošais konkurss
Lasīšanas traucējumi un specifiskie lasīšanas traucējumi (disleksija)
Par Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences norisi
"G&G" ievadseminārā piedalās 26 Latvijas izglītības iestādes
II kārtas koru konkursi
Vides izziņas spēļu konkursa noslēguma programma

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkursā „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” 2011.gada sezonā uzvar Ādažu vidusskola
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursā „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” 2011.gada sezonā uzvarējusi Ādažu
vidusskola. 2.vietā ierindojusies Kuldīgas Alternatīvā sākumskola, bet 3.vietā – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Paredzēts, ka
aprīlī labāko CSDD konkursa skolu skolēnus un viņu pedagogus sveiks īpašā pasākumā, kas plānots Rīgas Motormuzejā.
Par pamatu rezultātu noskaidrošanai, kā ik gadu, kalpoja skolu (komandu) iesaistes aktivitāte un sasniegtie rezultāti divos CSDD
rīkotajos ikgadējos pasākumos jaunajiem satiksmes dalībniekiem – konkursā 6.-8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!” un sacensībās
„Jauno satiksmes dalībnieku forums”, kurā piedalās 4.-6.klašu skolēni.
Plašāk lasīt šeit: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/preses_relizes/2012/?doc=1183
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