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Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos
Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”

Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos
Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises
laiku 2020./2021. mācību gadā”

Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos
Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un
mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu
laiku”.

2021. gada 24. martā

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus 



Diagnosticējošie darbi ir pārbaudes darbi, kuri tiek piedāvāti visiem skolēniem ar
vienādām prasībām un vērtēšanas kritērijiem.

Skolēnam iespējams pašam sevi pārbaudīt – vai es varu visus uzdevumus izpildīt
pareizi un bez citu (vecāku) palīdzības.

Diagnosticējošo darbu rezultāti – gatavība turpināt izglītošanos.

Diagnosticējošā darba vērtējums/balva – es to varēju, pats varēju.

Kaut kas neizdevās? Vēl ir laiks līdz mācību gada beigām kopā ar skolotāju
pilnveidot savas prasmes.

Vērtējums nedrīkst ietekmēt ne semestra, ne gada vērtējumu.

Vērtējumu nedrīkst ņemt vērā, uzņemot skolēnus 10.klasē.

Diagnosticējošie darbi 

9.klase



Diagnosticējošo darbu norises datumi



Izvēles diagnosticējošo darbu norises datumi
(veic visa skola/klase)



Diagnosticējošo darbu norises



Diagnosticējošie darbi 
9.klase

• Rakstu daļas norise: Darbu iespējams pildīt klātienē vai attālināti (atbilstoši

spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem). Darbu piedāvā papīra formātā vai

elektroniski (sk.6.klases paraugus). Valodu pārbaudes darbā, ja pilda attālināti, darba vadītājs

klausīšanās prasmes pārbaudei atskaņo vai nosūta skolēniem audioierakstu/saiti uz

audioierakstu e-saziņas vidē.

• Mutvārdu daļas norise: Mutvārdu daļu valodu diagnosticējošajos darbos

izglītības iestādes organizē e-mācību/tiešsaistes platformā pēc pašu izstrādāta grafika: latviešu

valoda (mtip), svešvalodas no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim (12.aprīlī VPIS vietnē tiks

publicētas mutvārdu daļas biļetes), mācību valoda - no 13.līdz 29.aprīlim.

• Vērtēšana: Vērtējumu izsaka procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada

atzīmi, bet sniedz priekšstatu par skolēna zināšanām un prasmēm. Izglītības iestādes vadītājs

nosaka darbu vērtēšanas procesu, vērtētājus un nodrošina vismaz obligāto pārbaudījumu

rezultātu ievadīšanu VPIS vietnes sadaļā “Dalība pārbaudījumos”. Pārbaudes darbu vērtē

atbilstoši VISC izstrādātiem kritērijiem.



Vidusskola

• 3 obligātie (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) eksāmeni.

• Izvēles eksāmens nav obligāts.

• Arī 2022. (2023.) gadā izvēles eksāmens nebūs obligāts.

• Izglītojamo pieteikumus centralizētajiem eksāmeniem vidējās

izglītības iegūšanai var mainīt ne vēlāk kā sešas nedēļas līdz

eksāmena norises dienai.

• Izglītojamais, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar

starptautiskās institūcijas pārbaudījumu līdz 2021.gada 12.aprīlim

drīkst iesniegt izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu ar

lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskās institūcijas

pārbaudījumu.



Vidusskola



12.aprīlis 13.aprīlis 14.aprīlis 15.aprīlis 16.aprīlis

svešvaloda 9.kl./r., m vēsture 9.kl.
19.aprīlis 20.aprīlis 21.aprīlis 22.aprīlis 23.aprīlis

dabaszinības 9.kl. mācībvaloda (krievu, poļu) 
9.kl./r., m.

26.aprīlis 27.aprīlis 28.aprīlis 29.aprīlis 30.aprīlis

mācībvaloda(latv.)9.kl./r., m.
valsts v. 9.kl./r., m.

matemātika 9.kl.

10. maijs 11. maijs 12. maijs 13. maijs 14. maijs

ANGĻU VAL. 12.kl./r., m. ANGĻU VAL. 12.kl./m. 

VĀCU VAL. 12.kl./r., m.

ANGĻU VAL. 12.kl./m.

KRIEVU VAL. 12.kl./r., m.

FRANČU VAL. 12.kl./ r., m. 

KRIEVU VAL. 12.kl./m.

17. maijs 18. maijs 19. maijs 20. maijs 21. maijs

LATVIEŠU VAL.12.kl. valsts v. 9.kl./r., m. valsts v. 9.kl./m. MATEMĀTIKA 12.kl.

24. maijs 25. maijs 26. maijs 27. maijs 28. maijs

VĒSTURE 12.kl. ĶĪMIJA 12. kl. FIZIKA 12.kl.

31. maijs 1. jūnijs 2. jūnijs 3. jūnijs 4. jūnijs

BIOLOĢIJA 12.kl. INFORMĀTIKA VSK./r., pr. INFORMĀTIKA VSK./pr.

7. jūnijs 8. jūnijs 9. jūnijs 10. jūnijs 11. jūnijs

ĢEOGRĀFIJA vsk.
valsts val. 9.kl. (ppt)

EKONOMIKA vsk. MĀCĪBVALODA (krievu)
SERTIFIKĀTI 9

14. jūnijs 15. jūnijs 16. jūnijs 17. jūnijs 18. jūnijs

12.kl.SVEŠVALODA 12.kl. (ppt) LATVIEŠU  VAL 12.kl.(ppt) MATEMĀTIKA 12.kl. (ppt) 

21. jūnijs 22. jūnijs 23. jūnijs 24. jūnijs 25. jūnijs

VĒSTURE 12.kl. (ppt) MĀCĪBVALODA (krievu) (ppt)

28. jūnijs 29. jūnijs 30. jūnijs 1. jūlijs 2. jūlijs

BIOLOĢIJA 12.kl. (ppt) INFORMĀTIKA vsk.(ppt) ĶĪMIJA 12.kl. (ppt)
SERTIFIKĀTI 12

EKONOMIKA vsk. (ppt) FIZIKA 12.kl. (ppt)

5. jūlijs 6. jūlijs 7. jūlijs 8. jūlijs 9. jūlijs

ĢEOGRĀFIJA vsk.(ppt) SERTIFIKĀTI 12 ppt



Mācību gada noslēgums

LV9 3000

Matemātika 17491

Latviešu valoda 17104

Angļu valoda 15000

Krievu valoda 2466

Vēsture 2355

Bioloģija 1449

Fizika 1034

Ķīmija 719

Vācu 119

Franču 28

Kopā 60765



Kaspars Špūle, 
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs, 

kaspars.spule@visc.gov.lv
t. 60001606

31.03.2021 

Rīga

PALDIES!
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