
Diagnosticējošie darbi  

9.klase 
Precizētās pārbaudes darbu programmas pēc 15.februāra 

Mērķis: Noskaidrot skolēnu zināšanu un prasmju līmeni. 

Iegūt atgriezenisko saiti pamatizglītības posma noslēgumā. 

• Diagnosticējošo darbu norises laiki: Atbilstoši MK grozītajam 

regulējumam laika periodā no 13. līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē 

atbilstoši spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem. 

• Mācību priekšmeti, kuros tiek organizēti monitoringa darbi 

• 

https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/media_file/vpd_progr_visas_2021.pdf


  

Plānotie norises datumi 



  

Plānotie norises datumi 

(Krievu vai vācu) 



Diagnosticējošie darbi 9.klase 

Rakstu daļas norise: Darbu iespējams pildīt klātienē vai 

attālināti (atbilstoši spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem). 

Darbu piedāvā papīra formātā vai elektroniski. Valodu pārbaudes darbā, ja darbu pilda 

attālināti, darba vadītājs klausīšanās prasmes pārbaudei atskaņo vai nosūta skolēniem 

audioierakstu e-saziņas vidē. 

• Mutvārdu daļas
 
norise: Mutvārdu daļu valodu eksāmenos izglītības 

iestādes 

organizē klātienē vai 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. 

  

• 



Diagnosticējošie darbi 9.klasē  

Klātienē/attālināti 

Diagnosicējoās darbs Uzdevumi 

Latviešu valoda (mācību)  
Rakstu daļā veic lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes 

pārbaudes uzdevums. Mutvārdu daļā skolēni runā iepriekš sagatavotu  
 

Mazākumtautību valoda (krievu, poļu) argumentētu runu. 

Svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu) 

pēc izvēles 

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un 

rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevums. Mutvārdu daļā skolēni veic 

dialogu par biļetē piedāvāto situāciju. 

Matemātika 
Darbu programmā norādītās pārbaudāmās prasmes un iekļautās 

tēmas. 

Latvijas vēsture 
Darbu programmā norādītās pārbaudāmās prasmes un iekļautās 

tēmas. 

Latviešu valoda (mtip) 

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes 

pārbaudes uzdevumus. Mutvārdu daļā skolēni stāsta par biļetē 

piedāvāto situāciju. 



Dabaszinības Prasmju pārbaudes uzdevumi 

 

  



• 

• 

• 

Vērtēšana 
2020./2021.m.g. 

Mācību gada noslēgums: 2020./2021.m.g. pamatskolu beidz ar 

vērtējumu gadā. Mācību beigu datums – 31.maijs, mācību gada beigu 

datums – 11.jūnijs 

2021./2022.m.g. sākumā skolām 10.klasē un 1.kursa profesionālās vidējās 

izglītības programmās būs iespēja izmantot līdzīgu pārbaudes darbu 

komplektu skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei. 

 Sertifikāti par pamatizglītību 2021.gada 11.jūnijā 

 Sertifikāti par vidējo izglītību 2021.gada 30.jūnijā 



Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 

“Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību 

gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 

programmas 

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai tiks grozīts  

pamatizglītības standarts un atkārtoti grozīti MK 

noteikumi par pārbaudes darbu norises laikiem. 
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24 https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-darbu-programmas-20202021macibu-  

Detalizētākas pārbaudes darbu programmas 

www.visc.gov.lv 

1 

2 
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Eksāmenu programmās (publicētas 4.janvārī)  

sīkāk norādītas pārbaudāmās zināšanas un  

prasmes, kā arī iekļautie temati. 
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Kaspars Špūle, nodaļas vadītājs, kaspars.spule@visc.gov.lv 

t. 60001606 

PALDIES  

par darbu,  

pacietību un rūpēm!  


