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Valsts pārbaudes darbu programmas 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki  

tiks publicēti maija sākumā 

 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml


 

Ieskaite latviešu valodā  

6.klasei 

2013. gada  14. maijā 

 

Pieteikušies ≈13 000 skolēnu 

 



6.klase 

Ieskaite latviešu valodā 6.klasei 

1.daļa (40 min) – lasīšana (20%)  

    (daiļdarba fragments; 10 uzdevumi) 

          klausīšanās (20%)                                                                      

                          (1 teksts; 3 objektīvi vērtējami uzdevumi) 

 

Starpbrīdis (10 min) 

 

2.daļa (50 min) – valodas kompetence (20%) 

                        (ortogrāfija, morfoloģija, interpunkcija, sintakse) 

      rakstīšana  (20%)   

                                                     (tekstveides uzdevums (150 vārdu)) 



6.klase 

Ieskaite latviešu valodā 6.klasei 
 

3.daļa – runāšana (20%)  

(atbilstoši ieskaites programmai)
 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/6/latv6.pdf 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.846 
“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību 
gadā” 4.2. apakšpunktu latviešu valodas ieskaites 6.klasei mutvārdu daļa 
šajā mācību gadā notiks no 2013.gada 7.janvāra līdz 6.maijam  

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/6/latv6.pdf


6.klase 

Ieskaite latviešu valodā 6.klasei 
 
V. Sagatavošanās ieskaitēm 

45. Par ieskaites rakstu daļas vadītāju var būt jebkurš izglītības 
iestādes pedagogs. 

46. Ieskaites mutvārdu daļas vadītājs vai praktiskās daļas vadītājs ir 
attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. 

49. Ieskaites vērtētājs ir viens vai vairāki attiecīgo mācību 
priekšmetu pedagogi. 

(Ministru kabineta noteikumi Nr.334) 



6.klase 

 

Ieskaite latviešu valodā 6.klasei   

 

• Elektroniska piegāde 

 

• Vēlams 1. daļu kopēt uz A3 formāta lapas, katra prasme savā atvērumā 

 

• Lapas saskavot 

 

• Pārbaudīt darba komplektāciju 

 

• Sākums – 1 vai 2 mācību stunda 

 

• Kopsavilkuma tabula būs tikai elektroniskā veidā, kurā automātiski tiks 

aprēķināts vērtējums (punkti ballēs) 



9.klase 

 

 

Eksāmens latviešu valodā  
 

9.klase 

2013. gada  22. maijā 

 

 

Pieteikušies ≈13 000 skolēnu 



9.klase 

 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 

1.daļa (110 min) –  

lasīšana un valodas sistēmas izpratnes daļa (51%) 

    (2 teksti; objektīvi un subjektīvi vērtējami jautājumi, viedoklis piedāvāto 

problēmu, vārdu formu pareizrakstība, leksika, sintakse, valodas kultūra, 

interpunkcija, lietišķais raksts) 

Starpbrīdis (20 min) 

2.daļa (70 min) – rakstīšana (31%) 

                            (pārspriedums (250-300 vārdu)) 

 

3.daļa (22.,23.maijs) – runāšana (18%) 



9.klase 

 

A skolēns 

B skolēns Dskolēns 
 
 Eskolēns 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 

Mutvārdu daļa 

A runā monologu un atbild uz B, C, D, E skolēnu uzdotajiem jautājumiem. 

Katrs skolēns uzdod 1 jautājumu. 

Uzdod jautājumu, var komentēt iepriekš dzirdēto. 

Intervētājs koordinē jautājumu uzdošanas secību. 

Cskolēns 



9.klase 

 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 

Mutvārdu daļa 

 
Pirms mutvārdu daļas vēlams sagatavot  

 skolēnu sarakstu – kārtību, kādā skolēni atbildēs, 

 skolēnu vārda zīmes (vārds, uzvārds), kuras uzlikt 

uz galda, 

 kritēriju tabulu un vērtējumu protokola lapu. 

 

 

Ja vērtētājs nepazīst skolēnus, var lūgt atbildētājam pirms  

jautājuma uzdošanas nosaukt savu vārdu. 

 



9.klase 

 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 
 

• Elektroniska piegāde 

• Darba lapas (6 A4 formāta lapas) saskavot (vārds, uzvārds uz 

katras nepāra lappuses) 

• Pārbaudīt darba komplektāciju 

• Atsevišķa teksta lapa 1.daļai 

• Sākums – 10.00 

• Kopsavilkuma tabula būs tikai elektroniskā veidā, kurā 

automātiski tiks aprēķināts vērtējums (punkti ballēs). 

 



9.klase 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 
 

 

IETEIKUMI, GATAVOJOTIES LATVIEŠU VALODAS  
(LATVIEŠU MĀCĪBVALODAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS) 

EKSĀMENAM 9. KLASEI 

 
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/metmat/09_latv_valoda_ieteikumi.pdf  

 

Noderīga informācija “Gatavojoties krievu valodas eksāmenam” 

http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/metmat/09_latv_valoda_ieteikumi.pdf


 

Centralizētais eksāmens  

latviešu valodā  

 

12.klasei 

2013. gada  21. maijā 

 
 

Pieteikušies 20 421 skolēns 

 
CE 



CE 

Laiks Daļa Uzdevumi 

10.00 – 11.40 

Zināšanas un 

pamatprasmes 

(40 min) 

26 atbilžu izvēles uzdevumi –  
morfoloģija, ortogrāfija, sintakse, 

interpunkcija, leksikoloģija, valodas 

kultūra 

Teksta izpratne 

(60 min) 

7 uzdevumi – saziņas situācija, 

valodas līdzekļi, leksikoloģija, 

valodnieciska vai kulturoloģiska 

informācija, viedoklis, literārā valodas stili 

12.00 – 14.00 

Tekstsveide 

(120 min) 

 

Pārspriedums (3 temati) par 

jauniešiem aktuālu tēmu, par Latvijas 

kultūru vai latviešu literatūru, par 

vispārcilvēciskām vērtībām 

Apjoms 350-400 vārdi 

Argumentācijai izmanto Latvijas kultūras 

vai latviešu literatūras faktus 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 



CE 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 

Daļa Darba lapas Punkti 

1. Zināšanas 

un 

pamatprasmes 

Darba burtnīca  

1.un 2.daļai 

Atbilžu lapa 1.daļai 

Darba lapa 2.daļai 

26 

2. Teksta  

izpratne 
30 

3. Tekstveide Darba lapa 34 



CE 

Viedokļa vērtēšanas kritēriji (projekts) 

Saturs 

Izprasts temats – 1 p. 

Neatbilst tematam – 0 p. (Tālāk nevērtē) 

4 
Izteikts (savs/oriģināls) viedoklis – 1p. 

Argumentēts viedoklis, nav faktu kļūdu – 2p. 

Vispārīgs viedoklis (topiks), ir fakta kļūda – 1p. 

Pretrunīgs viedoklis/nav argumentācijas – 0 p. 

Forma 

Apjoms 0-30 vārdu – darbu nevērtē 

31-60 vārdu – 0 p. (Pareizrakstību nevērtē) 

61-90 vārdu  - 1 p. 
2 

Ievērota teksta uzbūve/ plānojums – 1 p. 

O., i., stils 

1 kļūda – 3 p. 

2-4 kļūdas – 2 p. 

5-7 kļūdas – 1 p. 

8 un vairāk – 0 p. 

3 



CE 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 

Metodiskais materiāls 
 

Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti un secinājumi 
 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/latv_val_rez_sec_metmat.pdf 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/latv_val_rez_sec_metmat.pdf


CE 

Darba burtnīcas aizpildīšana 
Precīzi jāuzraksta eksāmena kārtotāja KODS.  

- V L L 

Uzmanīgi jāizlasa uzdevuma nosacījumi.  

Piemēram, ikdienā skolēni pieraduši, ka 3.konjugācijas darbības vārdu tagadnes formās 

jāieraksta patskaņa burts „ā”, bet eksāmenā var būt arī gadījumi, kad jāieraksta burts „a”.  

Jāpievērš uzmanība atšķirībai uzdevumu formulējumos. 

Piemēram, kuros vai kurā rindā (teikumā/ vārdā),  

jāieraksta vai var ierakstīt, 

jālieto pieturzīme vai konkrēta pieturzīme, 
Pirms izvēlas pareizo atbildi,  

 darba burtnīcā jāizpilda viss uzdevums,  

  lai būtu pārliecība par izvēlēto atbildi,  

   lai novērstu neuzmanības kļūdas. 



CE 

Precīzi jāuzraksta eksāmena kārtotāja KODS.  

- V L L 

Atbilžu lapas aizpildīšana 

Atbilžu lapa jāaizpilda tikai tad, kad ir pārliecība,  

 ka izvēlētā atbilde ir vienīgā pareizā.  

Jāieraksta tikai viena pareizā atbilde, kā norādīts paraugā.  

X       nevis    √  vai  + 

Atbilžu lapā ir atsevišķa vieta kļūdu labojumiem 

(maksimālais 3 labojumi), tāpēc visi labojumi jāveic tikai 

norādītajā vietā. 



CE vērtēšana  

Eksāmens Dalībnieki Laiks 

VLL 

1.daļa – elektroniski 

2.daļa – 75 

3.daļa –  205 

10. - 13. jūnijs 

Vērtētāji uzaicinājuma vēstules saņems 

martā uz anketā norādīto e-pastu. 

Ja objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties vērtēšanā,  

                                                 līdz  6. jūnijam jāinformē VISC. 

 

CE 



 

Sertifikāti 

 

2012./2013.m.g. sertifikātus izsniegs 
 

9.klasei mazākumtautību izgl.progr. – 2013.gada 14.jūnijā 

 

vidusskolai – 2013.gada 5.jūlijā 

 
 



 

 

 

Atbalsta pasākumi 12.klases centralizētajos eksāmenos 

 

Laika pagarinājums, palielināts starpbrīžu skaits  

Burtisks uzdevumu nosacījumu tulkojums zīmju valodā 

Teksts palielinātā drukā 

Atļauts lasīt priekšā uzdevumu nosacījumus 

Atļauts rakstīšanas daļu veikt datorā, izmantojot 

„Notepad”  

 

 



 

 

Grozījumi MK noteikumos 

 

Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 

„Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises 

kārtību” 

 

 

 

125. Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav pildījis 

nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā  

pieci procenti. 

 



 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos 

Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 

standartiem” 

 

 

27. Centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus 

izsaka procentuālajā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta 

vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo 

novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. 

 

 

 

 



 

 

Aktualitātes   Priekšlikumi   Projekti 
2013./2014.m.g.  centralizētais eksāmens latviešu valodā 29.aprīlī 

 

Mainīt 1.daļas uzdevumu veidus –  

atbilžu izvēles uzdevumi   

 

    tukšo vietu aizpildīšana 

 Piem. Iekavās esošos vārdus raksti bez saīsinājumiem, lieto 

nepieciešamajā formā, lieto lielos sākuma burtus, skaitļus raksti ar 

vārdiem u.tml. 

Tev kolēģiem jāiesaka ________ (raksts), kas ___________ (lasīt) 

žurnālā _______ (dienas bizness)_____________ (11. lpp.). 

 

Interpunkcija – salikt trūkstošās pieturzīmes.  

Leksikoloģija – darbs ar vārdnīcām, to šķirkļiem.  

Stila kļūdu uzdevumi faktiski neiespējami. 



 

 

Aktualitātes   Priekšlikumi   Projekti 

 
Ņemot vērā skolotāju, augstskolu docētāju 

un ekspertu viedokli, pēc trim gadiem 

varētu mainīt eksāmena formu: 

 

A variants  1.daļa – darbs ar tekstu 

   2.daļa – domraksts 

 

B variants  Domraksts  

 



 

 

Aktualitātes   Priekšlikumi   Projekti 

 

 

Interaktīvi formatīvās vērtēšanas 

pārbaudes darbi  

pamatskolai 

ActivInspire programmatūrā 
 

Latviešu valodas aģentūra 

 



 

Jautājumi un ierosinājumi 

par valsts pārbaudes darbiem 

 
latviešu (mācību) valoda 6. un 9.klasei 

latviešu valoda 12.klasei 

 mutvārdu eksāmens literatūrā  

kaspars.spule@visc.gov.lv 

67814468 

PALDIES! 

mailto:kaspars.spule@visc.gov.lv

