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Ziņas. Jaunumi
Plānoti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts
arodizglītības standartu
6. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27.
jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"", kas
paredz, ka profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligāto profesionālo saturu turpmāk veidos arī profesionālo kompetenču
mācību kursi, kas balstīti uz sasniedzamajiem rezultātiem.
Kvalitatīvāka profesionālās izglītības satura ieviešanai MK noteikumu projekts paredz noteikt profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības programmu stratēģiskajā mērķī arī to, ka izglītības programmu apguves rezultātā izglītojamie iegūst zināšanas, prasmes,
attieksmes un kompetences, kuras nosaka profesiju standarti un profesionālo kvalifikāciju prasības, no kuriem izriet profesionālo
mācību priekšmetu vai kursu praktiskais mācību un kvalifikācijas prakses saturs.
Izglītības iestādes, kurām līdz 2016. gada 1. septembrim ir piešķirts profesionālās kompetences centra statuss, ar 2016./2017.mācību
gadu ir uzsākušas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti
"Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" projektā izstrādāto profesionālās izglītības
programmu aprobāciju.
Turpmāk ir paredzēta plašāka izglītības programmu modulārās pieejas ieviešana. Tādēļ MK noteikumu projekts, līdzās mācību
priekšmetiem profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligātajā profesionālajā saturā, paredz arī mācību kursus.
Noteikumu projekts paredz, ka profesionālās izglītības īstenošanas klātienes formu varēs apgūt, pielietojot darba vidē balstītas
mācības.
Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina valdībā.

VISC: centralizēto eksāmenu indekss atspoguļo objektīvo skolu sniegumu
Obligāto centralizēto eksāmenu indekss, kas iekļauts “Optimālā vispārējo izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidei Latvijā” pētījumā, ir
objektīvs un sniedz pamatotu ieskatu faktiskajos skolu izglītības kvalitātes rādītājos.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) uzsver, ka optimālā vispārējo izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidei Latvijā pētījuma ekspertu
grupas izstrādātais obligāto centralizēto eksāmenu indekss ir objektīvi pamatots. Turklāt tas sniedz papildu vērtību, jo skolēnu

snieguma dati atspoguļo arī publiskā finansējuma efektivitāti katrā konkrētajā skolā.
VISC atgādina, ka iestādes mājaslapā ir pieejami gan iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi un metodiskie materiāli, kurus skolēni var
izmantot, gatavojoties eksāmeniem, gan arī iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu rezultātu statistika, kuru var izmantot pētnieciskos
nolūkos. Pētījums ir balstīts dažādu datu analīzē, korelējot ar VISC mājaslapā publiski pieejamajiem centralizēto eksāmenu datiem.
VISC mājaslapā pieejamo centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti ir atspoguļoti katram eksāmenam atsevišķi attiecībā pret kārtojošo
skolēnu skaitu, turpretī pētījumā eksāmenu rezultāti saskaņā ar lietoto metodiku ir aprēķināti attiecībā pret visu kopējo attiecīgajā
mācību gadā 12.klasē reģistrēto skolēnu skaitu, tādēļ ir iespējamas objektīvi pamatotas skaitliskas atšķirības starp VISC centralizēto
eksāmenu vidējiem rezultātiem un pētījuma indeksu. Tomēr pētījuma rezultāti ir tuvi VISC datu vidējiem statistiskajiem rādītājiem,
parādot skolēnu mācību sasniegumu atšķirības starp skolām.
Arī šogad, pēc visu eksāmenu norises, VISC mājaslapā tiks publiskoti gan centralizēto eksāmenu uzdevumi, gan arī eksāmenu
statistiskie rādītāji.

Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
Šogad skolēnu pētniecisko darbu konkursā Rīgā no 21.līdz 23.aprīlim pulcējās 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm. 23
sekciju žūrijas komisijas kopā vērtēja 460 pētniecisko darbu autoru prezentācijas.
Valsts izglītības satura centrs saka lielu paldies visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem,
skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes posmā.
Tāpat lielu paldies sakām visiem sekciju vadītājiem, žūrijas komisiju locekļiem un sadarbības partneriem, kuri atvēlēja telpas
konferences norisei – Latvijas Universitātei, Rīgas Tehniskai universitātei, Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai,
Rīgas Stradiņa universitātei.
Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti - http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321_zpd_rezultati_20170424.pdf
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VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums noslēgsies ar koncertu „Vienā
elpā”
VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncerts “Vienā elpā” notiks 5. maijā plkst. 17.00 Ķīpsalas hallē, kur vienā
varenā orķestrī apvienosies 37 Latvijas labākie skolēnu pūtēju orķestri – 1500 jaunie mūziķi, kuri stāstīs Latvijas simtgades vēstures
stāstu mūzikā.
Koncertu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar producentu grupu „BT 1 Music”. Koncertu atbalsta Dziesmu un deju
svētku lieldraugs “Swedbank”, Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Koncerts notiek Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.-2021.gadam ietvaros. „Koncertā vienā elpas vilcienā
izdzīvosim Latvijas simtgades stāstu. Konkrētā laika sajūtu skatītājiem radīsim gan ar mūziku, gan arī ar valodu, kāda bija raksturīga
katram gadu desmitam,” norāda koncerta režisore un idejas autore Inga Krišāne.
Koncertā skanēs tautas mūzika un skaņdarbi, kas tapuši Latvijas brīvvalsts laikā līdz pat mūsdienām. Atmiņā tiks atsaukta melodiskā
latgaliešu tautas dziesma “Aiz ezera augsti kalni” Raimonda Paula apdarē, “Rikšiem bērīti es palaidu” Raita Rēriha apdarē un latviešu
klasiskās mūzikas pērles – Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”, Andreja Jurjāna “Trimpus maršs” un Jāņa Ivanova “Svinīgā
prelūdija”, kas koncertā skanēs mūsdienīgos aranžējumos.
Koncerta programmā arī Aivara Krūmiņa “Fantāzija par latviešu strēlnieku dziesmu melodijām” un popurija “Brāļi Laivinieki”
pirmatskaņojums. Tajā ietverti abu kupletistu un Alfrēda Vintera 30. gadu hiti, kas tolaik bija tikpat populāri kā Raimonda Paula mūzika
šodien. Atzīmējot izcilā pūtēju orķestru diriģenta, pedagoga un komponista Gunāra Ordelovska 90. jubileju, programmā ir ietverta G.
Ordelovska “Melodija” no pūtēju orķestru repertuāra zelta fonda. Koncertu noslēgs Raimonda Paula popurijs “No Kolkas līdz
Rēzeknei” par “Dzeguzītes” dziesmām, kas Aivara Krūmiņa aranžijā iekrāsosies jaunās muzikālās krāsās. Vēl koncertā skanēs
Baumaņu Kārļa, Jura Kulakova, Jāņa Lūsēna, Alfrēda Feila un citu skaņražu sacerējumi.
Programmu papildinās krāšņi orķestra defilē priekšnesumi, ko izpildīs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris un
jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”, kā arī Latvijas Republikas Zemessardzes jauniešu pūtēju orķestra atskaņotās intermēdijas.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Haralds Bārzdiņš akcentē: „Defilē kustība strauji attīstās. Arī skolēnu apvienotais

pūtēju orķestris spēlēs ar mazajām pultīm, būs kustībā un veidos horeogrāfiskus zīmējumus, līdzīgi kā jau aizsākām skolēnu dziesmu
un deju svētkos!”
Koncerta mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Haralds Bārzdiņš, režisore Inga Krišāne, scenogrāfs Rūdolfs Baltiņš, horeogrāfe Ilze
Līviņa.
Biļetes iepriekšpārdošanā: “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā vai tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas – 3.00 - 7,50
EUR. Papildu informācija par biļetēm: 67067500 vai e-pastu: music@bt1.lv.
Vairāk par koncertu: www.bt1.lv. Seko līdzi jaunumiem Facebook un Draugiem.lv.
Kā zināms, 4. un 5. maijā Rīgā notiks VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums, kurā piedalīsies 37 Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestri no visiem novadiem ar 1500 dalībniekiem. 4.maijā notiks pūtēju orķestru defilē programma un koncerts laukumā
pie Brīvības pieminekļa, bet 5. maijā – koncerts “Vienā elpā” Ķīpsalas hallē.
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestri sevi pieteica 1967. gada Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuros piedalījās 22
kolektīvi (600 dalībnieki). Kopš šiem svētkiem izglītības iestāžu pūtēju orķestru skaits ir pieaudzis līdz 41 kolektīvam, tajos darbojas
aptuveni 1500 dalībnieku. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos, sākot ar 1981. gadu, regulāri notiek Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumi. Pēdējais salidojums notika 2012. gadā Jelgavā.

Egils Šķetris
Valsts izglītības satura centra vecākais referents
Tālr.: 67350811
E-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

VISC aktualitātes īsumā


VISC Speciālās izglītības nodaļa 2017.gada 21.aprīlī Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā organizēja semināru
pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki informēti par aktualitātēm pedagoģiski
medicīnisko komisiju darbā, noklausījās lekcijas „ Funkcionēšana un tās traucējumi”, ko lasīja Andra Greitāne, ārsterehabilitoloģe, Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” direktore, un “Uzvedības traucējumi un pedagoģija”, ko lasīja Ilona
Brūveris, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības
kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" eksperte, Austrālija. Seminārā varēja piedalīties praktiskajā meistarklasē “Organizētais
starpbrīdis”, ko vadīja Helēna Vecenāne, LiepU sporta un pedagoģijas pasniedzēja, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi
risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" pētniece.



2017.gada 28.aprīlī – 1.maijā Lielvārdes pamatskolā notiks Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga
starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne. 42 jaunieši –
programmas Award bronzas, sudraba un zelta līmeņa dalībnieki - no dažādām Latvijas vietām šajās dienās apgūs tās
zināšanas un prasmes, kuras, atbilstoši starptautiskajām programmas Award prasībām, ir nepieciešamas ikvienam, kurš vēlas
doties vismaz divu dienu pārgājienā. Nometnes laikā tiks apskatītas tādas apmācību tēmas kā: “Kas ir piedzīvojumu
ceļojums?”, orientēšanās dabā, maršruta un ēdienreižu plānošana, tehniskās ceļošanas prasmes, ekipējuma izvēle un
lietošana, darbošanās nometnes vietā, kultūra ceļojuma norises vietā, ceļojuma ietekme uz vidi un pirmās neatliekamās
palīdzības sniegšana.

Sadarbības partneru aktualitātes
Latvijas Kara muzejā būs aplūkojama Balto galdautu instalācija-veltīta augstākajiem Latvijas
armijas virsniekiem - jubilāriem
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, pievienojoties Balto galdautu akcijai, Latvijas Kara muzejā būs
aplūkojama instalācija - Latvijas armijas (1919 -1940) augstākajiem virsniekiem – jubilāriem, tādējādi godinot viņu devumu Latvijas
valsts izcīnīšanā un nosargāšanā.

Muzejā pie svētku galda sasēdināsim šī gada jubilārus, bet domās aicinām pieminēt ikvienu Latvijas brīvības cīnītāju.
Instalācija tiks veidota no Latvijas armijas virsniekiem dāvinātiem piemiņas traukiem un suvenīriem, armijas vienību šķīvjiem un
fotomateriāliem.
Uz īpaši veidota svētku galda tiks pulcināti dižākie virsnieki - jubilāri. Jubilāru klātesamības sajūtu radīs īpaši katram virsniekam
izveidots šķīvis ar viņa dzīves gājumu.
2017.gadā apaļas un pusapaļas jubilejas tiek atzīmētas vairāk kā 100 Latvijas armijas (1919 -1940) augstākajiem virsniekiem.
Ieeja bez maksas. Instalācija būs apskatāma no 2017.gada 3.-22.maijam, 4.maijā muzejs atvērts no 10.00 līdz 18.00!

Mārtiņš Mitenbergs,
Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs
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E-pasts: martins.mitenbergs@karamuzejs.lv,
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Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

