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Ziņas. Jaunumi
Aicinājums pilotprojekta ietvaros pieteikties diagnosticējošajiem darbiem tiešsaistē
Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv sadarbībā ar VISC šajā mācību semestrī plāno veikt pilotprojektu, testējot inovatīvo
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē. Pilotprojektā tiks izmantoti 10.klases fizikas un
ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22.septembrī.
Skolām būs iespēja 10.klašu skolēniem atkārtoti veikt diagnosticējošo darbu, taču šoreiz tiešsaistē. Tas ļaus salīdzināt, vai mācību
gada laikā ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes konkrētos jautājumos. Skola varētu arī piedāvāt skolēniem veikt to
diagnosticējošo darbu, kuru viņi nav pildījuši septembrī.
Atkārtotu tiešsaistes darbu 10.klasei fizikā vai ķīmijā varēs veikt Uzdevumi.lv portālā 7.aprīlī laikā no plkst. 8:00 līdz 10:00. Uzreiz pēc
darba izpildes katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes un uzzināt pareizās atbildes
skaidrojumu. Skolotājam uzreiz pēc darba pabeigšanas būs pieejami darba rezultāti – kopējais punktu skaits, punktu skaits izteikts
procentos, skolēnu iesniegtās atbildes un kļūdas, katra uzdevuma kopējais izpildes līmenis klasē. Darbs netiks vērtēts ballēs un
neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.
Lai pieteiktos dalībai eksperimentā, lūgums aizpildīt pieteikšanās formu (https://docs.google.com/forms/d/10qwV66mpl_M063G_PviDocMjZJ5XYUDTZSysAVlTKw/viewform?c=0&w=1) līdz 21.03.2016!
Vairāk par Uzdevumi.lv lasiet šeit - http://www.uzdevumi.lv/info/par-mums?from=visc-vestule&allowOld=true Sīkāka
informācija: info@uzdevumi.lv vai mob. tālr.: 27531177.

Šogad ir vairāki jaunumi valsts eksāmenu kārtotājiem
Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, skolēnam jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā,
svešvalodā - un viens eksāmens pēc skolēna izvēles. Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus kārtos aptuveni
16 000 vidusskolēnu. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šā gada 30.jūnijā.
Līdz šim centralizētos eksāmenus varēja kārtot arī četrās augstskolās, no šī gada to varēs darīt jau piecās – Latvijas Universitātē,
Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā.
Marta vidū sākas šā gada eksāmenu sesija vidusskolēniem. No 15. marta līdz 18. martam skolēni kārto svešvalodu centralizētos
eksāmenus – angļu, vācu, krievu un franču valodā. Līdz šim angļu valodas centralizētais eksāmens saglabājies kā populārākais
svešvalodu eksāmens vidusskolēnu izvēles vidū.
Šogad atbilstoši 2015.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumos nr. 543 noteiktajam skolēniem tika dota iespēja aizstāt
svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu
svešvalodā. Šogad izmantot šādu iespēju izteikuši 233 skolēni.
13. aprīlī notiks pirmā pilotprojekta eksāmeni fizikā, ķīmijā un dabaszinībās 12. klasei. Tos pieteikušies kārtot 3500 skolēnu no 108
skolām. Vērtējumu par šo eksāmenu pēc paša skolēna brīvas izvēles varēs norādīt vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Pirmo reizi vairākiem 9.klašu vājredzīgiem skolēniem sadarbībā ar Strazdumuižas internātvidusskolu eksāmeni tiks sagatavoti un
skolēni tos varēs kārtot braila rakstā.
Valsts izglītības satura centrs atgādina, ka par pārkāpumiem eksāmenu norises laikā vai izteikt priekšlikumus saistībā ar eksāmenu
norisi, iespējams pa uzticības tālruni 67503755 vai e-pastu: eksameni@visc.gov.lv.

Cilvēkdrošības mācību kursa īstenošanu vispārējā izglītībā plāno uzsākt no 2018.gada
No 2018./2019.mācību gada vispārējā izglītībā līdz ar kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu tiks uzsākta cilvēkdrošības mācību
kursa ieviešana. Cilvēkdrošības mācību kurss nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet tā temati tiks integrēti vispārējās izglītības
saturā.
Valdība atbalstīja Valsts izglītības satura centra sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas
grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs". Kursa satura izstrādei tiks veidota darba grupa, pieaicinot
atbildīgo nozaru ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Kursa saturā tiks iekļauti aktuālie cilvēkdrošības un civilās
aizsardzības, jautājumi, kas sistēmiski un pēctecīgi īstenojami kompetenču pieejā balstītā mācību procesā visās izglītības pakāpēs. Ar
cilvēkdrošību šā kursa ietvaros tiek saprasta skolēna zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanās par fizisko veselību un drošību,
veicinot viņa spēju identificēt apdraudējumus un riskus dažādās vidēs un mainīgos apstākļos, kā arī atbilstošu līdzekļu izvēli un rīcību
to novēršanai.
Ieviešot jaunu kompetencēs balstītu izglītības standartu un īstenojot vispārējā izglītībā, t.i., pirmsskolā, pamatizglītībā un vispārējā
vidējā izglītībā, nepieciešams izstrādāt mācību saturu, kas nedublējas, sagatavot mācību un metodiskos materiālus un nodrošināt

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Profesionālajā izglītībā jau šobrīd visās izglītības programmās ir iekļauts mācību kurss
„Sabiedrības un cilvēka drošība”. No 2016./2017. mācību gada tajā būs noteikts obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un
apjoms stundās.
Līdz šim Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām pilnveidoja esošo mācību priekšmetu un klases stundu
programmu paraugus, aktualizējot veselības izglītības obligāto mācību saturu, organizēja pasākumus pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidei, izstrādāja dažādus metodiskos un interaktīvos mācību materiālus, veica drošības un veselības jautājumu
diagnostiku. 2013. gadā tika organizēti diagnosticējošie darbi 5. un 9. klašu skolēniem par veselības izglītības jautājumiem un 10. klašu
skolēniem par cilvēkdrošības jautājumiem; 2015. gada rudenī 4. klašu un 8. klašu skolēniem notika diagnosticējošais darbs par ceļu
satiksmes drošības jautājumiem. Mācību un metodiskie materiāli atrodami adresē: http://www.visc.gov.lv/ Gudras spēles un
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml.
Papildu valsts budžeta līdzekļi kursa satura izstrādei no valsts budžeta netiks prasīti. Valsts izglītības satura centrs uzsāks
cilvēkdrošības mācību kursa satura izstrādi Eiropas Savienības fondu projekta pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros.
Ar valdībā atbalstīto informatīvo ziņojumu “Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs
un profesionālās izglītības iestādēs" var iepazīties MK mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324953&mode=mk&date=2016-03-08

Sniegts pārskats par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos paveikto
8.martā valdībā atbalstīts informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu
izlietojumu".
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana sākās jau 2011.gadā, nākamajā gadā pēc iepriekšējiem svētkiem,
kad tika izsludināti svētku koncepcijas, logo, norišu konkursi, īstenoti ikgadējie starpsvētku pasākumi, nodrošinot pedagogu un
kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveidi, koordinējot un metodiski vadot interešu izglītības sistēmu. Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītas vispārējās, profesionālās, speciālās, interešu un profesionālās
ievirzes izglītības iestādes, kultūras iestādes, privātās izglītības iestādes un privātās studijas un klubi. Gatavojoties svētkiem, paveikts
apjomīgs darbs, organizējot konkursus, skates un starpsvētku pasākumus.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” Izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanai un rīkošanai tika piešķirts finansējums 4 280 491 euro apmērā. Tas izlietots, apmaksājot
izdevumus par novadu atlases skašu un konkursu organizēšanu, mākslinieciskā, administratīvā un tehniskā personāla darba
samaksai, autoratlīdzībai, iespieddarbu veikšanai, svētku dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai, sabiedriskā transporta
pakalpojumiem un daudzām citām ar svētu norisi saistītām vajadzībām.
Pamatojoties un Svētku atlases skašu un konkursu rezultātiem, svētkos piedalījās 36 391 dalībnieks: 12 307 koru dziedātāji, 177
garīgās mūzikas koncerta dalībnieki, 16 802 tautas deju dejotāji, 1 644 mūsdienu deju kolektīvu dejotāji, 2 206 instrumentālās mūzikas
kolektīvu dalībnieki, 456 mazo mūzikas kolektīvu dalībnieki, 1 111 folkloras kopu dalībnieki, 297 teātra mākslas kolektīvu dalībnieki,
297 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieki, 682 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, 412 projekta „Mēs rakstām
sevi Dziesmu svētkos” dalībnieki (bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām).
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuru kulminācija ir reizi
piecos gados. Tā ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Šos svētkus tradicionāli veido
Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Dziesmu un deju svētku tradīciju un
simbolismu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā UNESCO 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras
mantojuma meistardarbu. Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un ilgtspēju kopīgi rūpējas gan valsts, gan pašvaldības,
gan privātais sektors.
Ar valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu
izlietojumu" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381621&mode=mk&date=2016-03-08

Grozījumi valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartā uzlabos
audzēkņu eksakto zināšanu līmeni
8.martā Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts
arodizglītības standartu. Tie paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā obligātus vispārizglītojošos mācību priekšmetus un
palielināt šo mācību stundu skaitu visās valsts profesionālajās izglītības iestādēs.
Apmēram 50% profesionālās izglītības iestāžu fiziku vai ķīmiju audzēkņiem piedāvā apgūt kā izvēles mācību priekšmetus, un atvēlētais
stundu skaits šajos mācību priekšmetos nav pietiekams. Tāpēc, lai uzlabotu izglītojamo eksakto zināšanu līmeni un nodrošinātu
tehnisko profesiju sekmīgu apguvi, sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju un Latvijas Ķīmijas un
farmācijas uzņēmēju asociāciju noteikumos tiek pastiprināti pievērsta uzmanība eksakto mācību priekšmetu - matemātikas, fizikas,

ķīmijas, dabaszinības mācīšanai profesionālās izglītības programmās. Tas nozīmē, ka, paralēli vispārizglītojošo priekšmetu
humanitārajam virzienam, profesijām ar tehniski orientētiem sasniedzamajiem rezultātiem tiek piedāvāts ieviest vispārizglītojošo
priekšmetu tehnisko virzienu.
Grozījumos arī noteikts mācību saturā obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un apjoms visās profesionālās izglītības
programmās, nodrošinot obligātā veselības izglītības kursa ieviešanu no 2016./2017. mācību gada mācību kursa "Sabiedrība un
cilvēkdrošība" ietvaros. Profesionālās vidējās izglītības programmās veselības izglītībai noteiktas 24 mācību stundas un arodizglītības
programmās - 20 mācību stundas. Līdz ar to šī vienotā mācību kursa “Sabiedrības un cilvēka drošība” ietvaros tiktu nodrošināta darba
aizsardzības, pirmās palīdzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās aizsardzības, vides aizsardzības, veselības izglītības tēmu
sistēmiska apguve.
Noteikumos tiek novērsta pretruna starp vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanu vispārējā vidējā un profesionālajā vidējā izglītībā.
Veicot grozījumus, tiek nodrošināta vienota pieeja vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeniem, nosakot trīs centralizētos
eksāmenus – latviešu valodā, vienā svešvalodā un matemātikā un vismaz vienā eksāmenā pēc izglītojamā izvēles, atbilstoši vispārējās
vidējās izglītības standartam.
Veicot grozījumus, ņemts vērā Kultūras ministrijas ierosinājums, ka profesionālās vidējās mūzikas, mākslas, dejas un dizaina jomas
izglītības programmas, kuras atbilst izglītības tematiskai jomai „Mākslas”, un kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves,
īstenojamas vismaz 3120 stundu apjomā ar izglītības programmas īstenošanas ilgumu vismaz 2 gadi. Nosakot vienotu profesionālās
vidējās kultūrizglītības programmu īstenošanas apjomu un ilgumu, tiks nodrošināta profesionālās kultūrizglītības programmu kvalitāte
un mērķu sasniegšana - atbilstība darba tirgus prasībām un absolventu konkurētspēja, kā arī vienlīdzīga pieeja visām izglītības
iestādēm, kuras īsteno profesionālās vidējās kultūrizglītības programmas, ņemot vērā šo programmu specifiku un to, ka tajās
vienlaikus jāapgūst gan augsta līmeņa tehniskā izpildījuma, gan mākslinieciskās prasmes.
Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts
profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"" var iepazīties MK mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40357500&mode=mk&date=2016-03-08

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis atklāj matemātikas valsts olimpiādi
10.martā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā izglītības un zinātnes ministrs, matemātikas profesors un
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents K.Šadurskis ar apsveikuma runu atklāja 66. matemātikas
valsts olimpiādi.
Matemātikas olimpiāde ir lielākā no valsts mācību priekšmetu olimpiādēm, kurā piedalās
vislielākais skolēnu skaits. Šogad matemātikas novadu posmu olimpiādē piedalījās 2900
skolēnu, no tiem matemātikas valsts olimpiādē piedalās 286 skolēni.
Matemātikas valsts olimpiāde notika Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā 10. un 11. martā. Dalībnieki
olimpiādē pildīja piecus uzdevumus, kuru risināšanai tika atvēlētas piecas astronomiskās
stundas.

Valsts izglītības satura centrs matemātikas valsts olimpiādi organizē sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes
matemātikas skolu.

Aktualitātes valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
Ekonomikas valsts olimpiāde
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē 3.martā notika 17.ekonomikas valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un
pilsētu posma olimpiādē, kura šogad pirmo reizi notika tiešsaistē, piedalījās 772 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 71
skolēns.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2016.gada 7.aprīlī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas
bulv. 5, 324.auditorijā plkst.13:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Uzvarētāji tiek aicināti piedalīties
Ekonomikas un vadības fakultātes atvērto durvju dienā, kas noritēs pēc apbalvošanas plkst.15:00.
Matemātikas valsts olimpiāde
10.-11.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās 66.matemātikas valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē
kopumā piedalījās 2900 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 286 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes
A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas mācībspēkiem, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studentiem un
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
Filozofijas valsts olimpiāde
1.martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika 2.filozofijas valsts olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē
kopumā piedalījās 157 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 22.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5,
plkst.13:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde 11.-12.klasei
4.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē norisinājās 42.latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes trešais
posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 847 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 97 skolēni. VISC izsaka
pateicību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 23.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a,
plkst.12:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Franču valodas valsts olimpiāde
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 5.martā notika 46.franču valodas valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un
pilsētu posma olimpiādē piedalījās 208 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 85 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 28.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst.12:00. Uz apbalvošanas
pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde 8.-9.klasei
42.latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes trešais posms notiks 4.aprīlī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā,
Rīgā, Kaņiera ielā 15. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Dalībnieku saraksts http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2015_16/20160304_42_lv_8_9_uzaicinatie.pdfv
Skolēnu pedagogiem no plkst.11:30 līdz 13:00 tiek piedāvāta tikšanās ar Māru Zālīti.
Ģeogrāfijas valsts olimpiāde
33.ģeogrāfijas valsts olimpiāde šogad notiks 14.-15.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā,
Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: rakstāmpiederumi (krāsainie zīmuļi, zila/melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamā gumija),
garais lineāls (no 50-60 cm), taisnleņķa trijstūris, transportieris, kalkulators, cirkulis.
Dalībnieku saraksts - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2015_16/20160309_33_geogr_uzaicinatie.pdf
Atklātā mūzikas olimpiāde
V atklātās mūzikas olimpiādes noslēguma posms notiks 23.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijā, Rīgā, Kr. Barona ielā 1.
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija paredzēta no plkst.9:30-10:00.
Dalībnieku saraksts - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2015_16/20160311_atkl_muz_uzaicinatie.pdf

Olimpiāžu rezultāti pieejami VISC vietnē - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2015_16/
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Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju psihologiem

* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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