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Valsts pārbaudes darbi 
3.klasē

Rūjienas vidusskola
2020./2021. mācību gads



Diagnos(cējošais 
darbs ar kombinētu 

mācību saturu 
no(ek:

• latviešu valodā latviešu mācībvalodas

izglī3bas programmās (kombinē:) –

mutvārdu daļa – no 2021. gada

4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu

daļa – 18. februārī;

• matemā>kā (raks>ski) – 2021. gada

24. februārī.



Valsts pārbaudes darbi 
6.klasē

Rūjienas vidusskola
2020./2021. mācību gads



Diagnosticējošie 
darbi notiek:

• latviešu valodā latviešu
mācībvalodas izglī3bas
programmās (kombinē:) –
mutvārdu daļa – no 2021. gada
4. janvāra līdz 16. februārim,
rakstu daļa - 17. februārī;
• matemā?kā (raks:ski) –

2021. gada 25. februārī;
• dabaszinībās (raks:ski) –

2021. gada 4. martā.



Valsts pārbaudes
darbi par vispārējās
pamatizglītības ieguvi

9.klase 
Rūjienas vidusskola
20.11.2020. 



2020./2021. mācību gads

Mācības beidzas 
14.05.2021.

Mācību gads 
beidzas 

11.06.2020.



Noteikumi par valsts pama0zglī4bas standartu (MK nr.468) 

VALSTS 
PĀRBAUDES 
DARBI, 
9.KLASI 
BEIDZOT

23. Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir

šādi: 

23.1. eksāmens latviešu valodā; 

23.3. eksāmens matemā?kā; 

23.4. eksāmens Latvijas vēsturē; 

23.6. eksāmens svešvalodā. 



Eksāmeni no=ek: 

1. Latviešu valodā - rakstu daļa - 2021. gada

19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā; 

2. Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles -
rakstu daļa - 2021. gada 25. maijā, 
mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā; 
3. Matemā?kā - 2021. gada 28. maijā;
4. Latvijas vēsturē - 2021. gada 1. jūnijā. 



Izglītojamiem, kuri a2aisnojošu iemeslu dēļ
nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, 
eksāmeni no;ek: 

1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles–

2021. gada 9. jūnijā; 

2. Matemā?kā - 2021. gada 11. jūnijā;

3. Latviešu valodā - 2021. gada 15. jūnijā; 

4. Latvijas vēsturē - 2021. gada 17. jūnijā. 



• 9.klases izglītojamie līdz aGecīgā mācību gada
15.decembrim iesniedz izglī3bas iestādes
vadītājam raks>sku iesniegumu, kurā norādī:
eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

• Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos
eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu, viņš ne
vēlāk kā sešas nedēļas pirms aGecīgā eksāmena
norises dienas iesniedz izglī3bas iestādes
vadītājam aGecīgu raks:sku iesniegumu.



SVEŠVALODAS EKSĀMENA IZVĒLE 

• Skolēnam jāuzraksta iesniegums, norādot klasi, vārdu,
uzvārdu, svešvalodas izvēli (angļu, krievu, vācu).
• Iesniegumu paraksta, ieraksta tajā a<ecīgo datumu.
• Iesnieguma forma nosū@ta e-klasē. Ja iespējams, to izprintē un
nogādā skolā līdz 15.decembrim. Ja to nav iespējams izprintēt,
iesniegumu iespējams saņemt un aizpildīt skolā pie dežuranta
līdz 15.decembrim.
• SKOLĀ IERODAS ARMASKU.



KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE ATBRĪVOJAMI 
NO NOTEIKTAJIEM VALSTS 
PĀRBAUDĪJUMIEM (MK Nr.112) 

• 9.klases izglītojamo no valsts
pārbaudījumiem par pama:zglī3bas ieguvi
atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem
pamatojo:es uz izglītojamā likumiskā
pārstāvja iesniegumu, kam pievienots
ģimenes ārsta atzinums*
• *iesniegums un ģimenes ārsta atzinums
RV direktoram, vismaz 2 mēnešus pirms
eksāmena



Valsts pārbaudes darbi 
par vispārējās vidējās 
izglī5bas ieguvi

RŪJIENAS VIDUSSKOLAS 
12.klašu izglītojamajiem
2020./2021.mācību gadā
23.11.2020.



• Pēdējā mācību diena 14. maijs,
• 12. klases izglītojamiem mācību gads

beidzas 2021. gada 18. jūnijā.
• Gada vērtējumi :ek izlik: līdz 13. maijam

(nepieciešamības gadījumā atļauts labot
nesekmīgu vērtējumu līdz mācību gada
beigām)
• No 17. maija līdz eksāmeniem –

konsultācijas eksāmenu priekšmetos



OBLIGĀTIE VALSTS PĀRBAUDES DARBI

1. vienā svešvalodā pēc izvēles:
• angļu valodā - rakstu daļa - 2021. gada 16. martā, mutvārdu daļa – 16., 17. un 18. martā;
• vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 17. martā;
• krievu valodā - rakstu daļa - 2021. gada 18. martā, mutvārdu daļa – 18. un 19. martā.

2. latviešu valodā - 2021. gada 18. maijā;
3. matemā>kā - 2021. gada 21. maijā;
4. IZVĒLES EKSĀMENS

Noteikts Ministru Kabineta noteikumos nr. 281 21.05.2013. „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglī4bas standartu, mācību priekšmetu standar0em un izglī4bas programmu paraugiem” un MK 

noteikumi Nr. 319 26.05.2020. “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību
gadā”



CITI EKSĀMENI

• Eksāmenu norises laiku mācību
priekšmetos, kas noteikA vispārējās
vidējās izglīDbas standartā un izglīDbas
iestādes akreditētā izglīDbas
programmā, bet nav norādīA šo
noteikumu 7. un 8. punktā un kuru
apjoms nav mazāks par 105 mācību
stundām, nosaka pašvaldības izglīDbas
speciālists vai izglīDbas pārvaldes
iestāde kopīgi ar izglīDbas iestādi,
nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā
no 2021. gada 17. maija līdz 18.
jūnijam.



IZVĒLES EKSĀMENS
Centralizētais eksāmens noAek:
• Latvijas un pasaules vēsturē - 2021. gada 24. maijā;
• ķīmijā - 2021. gada 26. maijā;
• fizikā - 2021. gada 28. maijā;
• bioloģijā - 2021. gada 1. jūnijā.

Eksāmens noAek:
• informāHkā - rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, prakAskā daļa - 3. un 4. jūnijā;
• ģeogrāfijā - 2021. gada 7. jūnijā;
• ekonomikā - 2021. gada 9. jūnijā;
Skolas organizēA eksāmeni:
• Psiholoģija ...
• Literatūra …

• E – Centralizētais eksāmens (labo centralizēti, 
sertifikāts)

• IE VISC – Izvēles eksāmens, ko organizē Valsts
izglītības satura centrs

• IE RV – Izvēles eksāmens, ko organizē Rūjienas
vidusskola sadarbībā ar Kocēnu IP 



EKSĀMENU IZVĒLE

• Izglītojamajiem valsts pārbaudes darbu kārtošanai pieteikAes līdz 2020.gada
15.decembrim (ieskaitot).
• IzvēloAes eksāmenu, ieteicams ņemt vērā tā nepieciešamību iestājai augstskolā

un savas zināšanas, prasmes un iemaņas aVecīgajā mācību priekšmetā, arī
intervālu starp dienām, kurās kārtojami eksāmeni.
• StājoAes augstskolās, tās nākamos studentus uzņems pēc centralizēto eksāmenu

rezultāHem. Kuru centralizēto eksāmenu rezultāA nepieciešami katrā augstskolā,
iespējams uzzināt augstskolu mājas lapās.
• Vērtējums centralizētajos eksāmenos Aks izteikts procentuāli, angļu un vācu

valodā arī līmeņos, kādi noteikA Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu
apguvei.



Pieteikšanās 
eksāmeniem 

• 9. un 12.klašu izglītojamie līdz aVecīgā mācību gada
15.decembrim iesniedz izglīDbas iestādes vadītājam
raksAsku iesniegumu, kurā norādīA eksāmeni, kurus
izglītojamais kārtos.
• Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos

eksāmenus, viņš ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms
aVecīgā necentralizētā eksāmena norises dienas
iesniedz izglīDbas iestādes vadītājam aVecīgu
raksAsku iesniegumu:

• 12. kl. CE svešvalodās maiņa līdz 2.februārim;
• 12. kl. pārējo CE maiņa vai papildus izvēles līdz

6.aprīlim.



ATBRĪVOJUMS
• Izglītojamo no valsts pārbaudes darbu kārtošanas iespējams atbrīvot

izglītojamā slimības dēļ.
• Šādā gadījumā, vēlākais, līdz 2021.gada 15.februārim direktores

vietniekam izglī3bas jomā jāiesniedz izglītojamā vai vecāka iesniegums
(ja izglītojamajam vēl nav 18 gadu) un ģimenes ārsta izziņa.
• Izglītojamais :ks atbrīvots no VPD kārtošanas pēc izglī3bas iestādes

direktora lēmuma.
• Atbrīvošanas gadījumā izglītojamie tāpat saņems atestātu par vispārējo

vidējo izglī3bu, bet, tā kā nebūs kārto: centralizē:e eksāmeni, tad
izglītojamajam nebūs iespējas iestā:es lielākajā daļā Latvijas augstskolu.

MK noteikumi Nr.112 «Kār3ba, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem», groz. MK 01.10.2019.nr.453. 



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510) 

13. Izglītojamiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinums par
atbilstošas izglīHbas programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas,
logopēda, izglīHbas vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā speciālajām
vajadzībām, centrs nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus
un atbalsta pasākumus.
14. Valsts pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus*, kādi paredzēN
atbilstošajam traucējuma veidam un kādus izglītojamais ir saņēmis izglīHbas
programmas īstenošanas procesā.
80. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuriem noteikts atšķirīgs valsts pārbaudes
darba norises darbību laiks un atbalsta pasākumi, kurus atļauts izmantot valsts
pārbaudes darba norises laikā, valsts pārbaudes darbu kārto atsevišķā telpā.
*<ek publicē< VISC mājaslapā



Valsts 
pārbaudes 
darbu 
komisijas 

• Visus 9. kl. eksāmenus un 12. kl. eksāmenus, ko
nelabo centralizēA, pieņem un labo skolas komisijas,
kuru sastāvā ir:
• Skolas direktors–eksāmenu komisijas

priekšsēdētājs,
• pedagogs, kas nav aVecīgā mācību priekšmeta

speciālists (izņemot muAskos eksāmenus) –
eksāmena vadītājs,
• aVecīgā mācību priekšmeta vai jomas pedagogi –

komisijas locekļi, kas labo eksāmenu darbus,
• valodu eksāmenos – intervētāji, vērtētāji, kas ir

aVecīgo valodu pedagogi.
• Skolas komisijas tiek izveidotas līdz 2. semestra
sākumam.



REZULTĀTI

• Centralizēto eksāmenu rezultātus, saņemot
ser:fikātus, izglītojamie varēs uzzināt 2021.g.
30.jūnijā.
• Ja kādam izglītojamajam kādā mācību

priekšmetā, 12.klasi beidzot, būs zemāks
vērtējums par 4 ballēm vai nebūs vērtējuma, vai
izpildes procentu centralizētajā eksāmenā
mazāk par 5%, izglītojamais saņems :kai liecību,
neiegūstot atestātu par vispārējās vidējās
izglī3bas ieguvi.



Iepriekšējo gadu uzdevumi

Noderīgi -
centralizēto eksāmenu
uzdevumi
hQps://www.visc.gov.lv/lv/val
sts-parbaudes-darbu-
uzdevumi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi


IzglīUbas 
dokumen= 
par vidējās 
izglīUbas 
ieguvi 

Par vispārējās vidējās izglī4bas programmas apguvi izglītojamie
Ministru kabineta noteiktajā kār4bā saņem atestātu par
vispārējo vidējo izglī5bu un sekmju izrakstu.
Par vispārējās vidējās izglī4bas programmas apguvi
izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
• nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšme0em gadā vai
kādā no valsts pārbaudījumiem;
• vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā
atbilstoši valsts izglī4bas standartā noteiktajai izglītojamā mācību
sasniegumu vērtēšanas kār4bai ir zemāks par 4 ballēm.
Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais
eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglī4bas ser<fikāts.
Vispārējās vidējās izglī4bas ser0fikātā uzrādītais vērtējums šajos
mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs
izglītojamo uzņemšanai augstākās pakāpes izglī4bas
programmās.

Noteikts Vispārējās izglī4bas likuma 48.pantā



Eksāmenu 
mutvārdu 
daļu norise 

• Valsts pārbaudes darba mutvārdu daļas
norises telpā atrodas izglītojamie atbilstoši
valsts pārbaudes darba norises darbību
laikos norādītajam izglītojamo skaitam un
skolas sastādītajam sarakstam, valsts
pārbaudes darba mutvārdu daļas vadītājs
vai intervētājs, mutvārdu daļas vērtētājs un
novērotāji.
• Eksāmena mutvārdu daļas norisi 12. klasē

ieraksta datnēs, izmantojot a[ecīgās
iestādes datortehniku un centra izstrādātu
ieraksta programmatūru.



KārUbas 
noteikumi 
eksāmenu 
laikā 1 

• Ja izglītojamais nokavē valsts pārbaudes
darba sākumu, viņam ir :esības iesais3:es
tā norisē. Valsts pārbaudes darba izpildes
laiks šādā gadījumā ne?ek pagarināts.
• Eksāmenu komisija/vadītājs nav ?esīgs

skaidrot darbu saturu izglītojamiem valsts
pārbaudes darba norises laikā.
• Valsts pārbaudes darba norises laikā

izglītojamam :ek nodrošināts atsevišķs sols.
Minēto prasību var nepiemērot tad, ja
pārbaudes darbam ir divi vai vairāki varian:.



KārUbas 
noteikumi 
eksāmenu 
laikā 2 

• Pildot centralizēto eksāmenu rakstu daļu,
izglītojamie eksāmena telpā sēž pie galdiem vai
solos pa vienam izglītojamo kodu secībā. Galdi vai
soli novietoA atstatu cits no cita.
• Valsts pārbaudes darba materiālus izglītojamais

aizpilda ar pildspalvu.
• Zīmuli (arī krāsaino) izglītojamais drīkst lietot Hkai

zīmējumos.
• Ja izglītojamais ir pabeidzis eksāmenu vai eksāmena

darba daļu, pēc kuras saskaņā ar valsts pārbaudes
darba norises darbību laikiem ir paredzēts
starpbrīdis vai eksāmena beigas, viņš nodod
izpildīto eksāmena darbu vai eksāmena darba daļu
eksāmena vadītājam un atstāj eksāmena telpu.



KārUbas 
noteikumi 
eksāmenu 
laikā 3

• Ārkārtas gadījumos (veselības stāvokļa vai fizioloģisku
iemeslu dēļ) eksāmena vadītājs var atļaut valsts
pārbaudes darba rakstu daļas norises laikā vienlaikus
iziet no telpas ne vairāk kā vienam izglītojamam
iepriekš norīkotas atbildīgās personas pavadībā.

• Šādā gadījumā izglītojamais, kurš kārto eksāmenu, savu
rakstu darbu atstāj eksāmena vadītājam, kurš uz
izglītojamā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē
prombūtnes faktu un laiku.

• Izglītojamam valsts pārbaudes darba izpildes laiks ne;ek
pagarināts. Ja valsts pārbaudes darbu kārto izglītojamais
ar speciālām vajadzībām, valsts pārbaudes darba izpildes
laiku pagarina ne ilgāk par 10 minūtēm.



Neatļautas darbības

Ja izglītojamais eksāmena laikā:
• lieto valsts pārbaudes darba programmā neminētus palīglīdzekļus,
• traucē darbu ciAem izglītojamiem,
• nestrādā patstāvīgi,
eksāmena vadītājs pieprasa izglītojamā raksHsku paskaidrojumu.
Izglītojamo pēc paskaidrojuma sniegšanas vai a_eikšanās to sniegt eksāmena
vadītājs izraida no eksāmena telpas.
Izglītojamā darbs neHek vērtēts.
12. klases izglītojamais aVecīgo eksāmenu atkārtoA var kārtot nākamajā mācību
gadā



Nav vērtējuma?
Eksāmena komisija nevērtē izglītojamā izpildīto eksāmena darbu, tā daļu vai atsevišķus
uzdevumus, ja:
• eksāmena darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;
• eksāmena darbs, tā daļa vai atsevišķi uzdevumi ir izpildīN ar zīmuli (izņemot zīmējumus);
• eksāmena darbā konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai

tekstu (zīmējumā lietoNe burtu apzīmējumi neatbilst aprēķinos lietotajiem burtu
apzīmējumiem vai pats zīmējums neatbilst aprēķiniem, kas veikN, pamatojoNes uz
zīmējumu, vai zīmējums neatbilst pamatojuma tekstam);

• izglītojamo eksāmena darbi veikN vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi);
• ja konstatēts izglītojamā pārkāpums saisHbā ar neatļautu palīglīdzekļu lietošanu, citu

izglītojamo traucēšanu vai redzamu nestrādāšanu patstāvīgi.
• centralizētajā eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu

uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenN


