
Valsts pārbaudes darbi
par vispārējo vidējo izglītību 

2020./2021.mācību gadā

Kaspars Špūle, 

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs

2021. gada 29. aprīlis

Rīga



Centralizētie eksāmeni par 
vispārējo vidējo izglītību



Necentralizētie eksāmeni par 
vispārējo vidējo izglītību



Centralizēto eksāmenu 
papildtermiņi

Ja objektīvu iemeslu dēļ izglītojamais nevar piedalīties 
eksāmenā, izglītības iestāde viņu uzreiz pēc eksāmena 

piesaka papildtermiņa eksāmenam

Eksāmenu norises vietas tiks noteiktas pēc 
obligāto eksāmenu norises



Centralizēto eksāmenu 
norise

Eksāmenu norises laikā tiek ievēroti Veselības ministrijas un 
SPKC noteiktie drošības pasākumi

▪ testēšanas algoritms (skolēni un pieaugušie)

▪ mutes un deguna aizsegi (nemedicīniskās sejas maskas) nodrošināt 
vismaz 2m distanci starp galdiem

▪ dezinfekcijas pasākumi 

▪ regulāra telpu vēdināšana (arī eksāmena norises laikā)

▪ pēc iespējas samazināts vienā telpā esošo skolēnu skaits

Eksāmenu norise plānota bez starpbrīža līdz 3 h



Centralizēto eksāmenu 
norises kārtība

▪ pārbauda eksaminējamo sarakstus, problēmu gadījumā sazinās ar 
VISC

▪ izstrādā skolas iekšējo kārtību – drošai eksāmenu norisei

▪ sagatavo kabinetus eksāmenu norisei (2m starp soliem)

▪ informē skolēnus par:

- eksāmenu norisi, 

- testu veikšanu,

- ierašanos skolā.

Seko līdzi aktuālajai informācijai VPIS vietnē

Izglītības iestāde pirms eksāmena



Centralizēto eksāmenu 
norises kārtība

Eksāmena dienā

Seko līdzi aktuālajai informācijai VPIS par eksāmenu norisi (plkst.9.00)

▪ izvēdina telpas līdz eksāmena sākumam

▪ pārbauda audioierakstu atskaņošanas iespējas

▪ pārbauda vai skolēnam ir apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu – atbilstoši 
testēšanas algoritmam (noteiktajā testēšanas reizē saņemtais negatīvais 
rezultāts)

▪ nepieciešamības gadījumā nodrošina testa veikšanu izglītības iestādē

▪ seko līdzi drošības pasākumu nosacījumu ievērošanai

▪ atbilstoši MK noteikumiem pārbauda saņemto darba un atbilžu lapu 
komplektāciju

Nodrošina 

- e-materiāla saņemšanu, pavairošanu un informācijas neizpaušanu
- darbu savākšanu un nosūtīšanu uz VISC, mutvārdu daļas augšuplādi VPIS
- skolēnu dalības reģistrāciju VPIS
- skolēnu pieteikšanu papildu termiņa eksāmeniem



Centralizēto eksāmenu 
norises kārtība

Izglītojamais

• izglītības iestādē ierodas pēc skolas noteiktas kārtības

• uzrāda negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu – atbilstoši testēšanas algoritmam 
(noteiktajā testēšanas reizē saņemtais negatīvais rezultāts)

• izmanto mutes un deguna aizsegu (nemedicīnisko sejas masku)

• eksāmena telpā ierodas ne vēlāk par 10 min pirms eksāmena sākuma (līdz 9.50)

• apsēžas norādītajā vietā, pārbauda eksāmena kārtotāja kodu

• eksāmena vadītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pase/ID

• pārbauda izdalīto darba un atbilžu lapas komplektāciju

• atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumu veic tikai ar tumšas (zilas/melnas) 
tintes (nedzēšamu) pildspalvu

• pēc darba pabeigšanas pārliecinās, ka visas darba un atbilžu lapas nodotas 
eksāmena vadītājam

• iziet no eksāmena telpas



Centralizēto eksāmenu 
norises kārtība



Centralizēto eksāmenu 
norises kārtība



Svarīgi

Visu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana notiks 
tiešsaistē

Eksāmenu darbu vērtēšanai svarīgi, lai skolēni

- darbus veiktu ar tumšas krāsas tinti;

- precīzi uzrakstītu eksāmenu kārtotāja kodu;

- atbildi rakstītu tam paredzētajā vietā;

- aizpildītu atbilžu lapas, jo vērtē ierakstus tikai atbilžu lapās;

izglītības iestādes

skolēnu aizpildītos darbus (sakārtotus kodu secībā, sanumurētās 
aploksnēs) uz VISC nosūtītu savlaicīgi.



Svarīgi

• CE svešvalodā un latviešu valodā 9.klasei (MTIP) audioierakstus,
rakstīšanas daļas tematus, latviešu valodā 3.daļas tematus, Latvijas
un pasaules vēsturē 3.daļas tematus izglītības iestādes saņems,
lejupielādējot no VPIS (sk. pārbaudes darbu norises darbību
laikus).

• CE svešvalodā mutvārdu daļas materiālus izglītības iestādes saņems
katru dienu pirms mutvārdu daļas, lejuplādējot no VPIS (precīzāk
norises darbības laikos)

• Necentralizēto eksāmenu materiāla lejupielādes laiks – plkst.8.30.

• Mutvārdu daļas ierakstus skolas augšuplādē VPIS, ierakstus saglabā
izglītības iestādē līdz 1.septembrim

https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki


Svarīgi
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