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Mācību gada noslēgums
Pēdējā mācību diena

▪ 9.klases – 29.maijs (izmaiņas sakarā ar eksāmenu atcelšanu)

▪ 12.klases – 15.maijs (visi, kas atbrīvoti no eksāmeniem, mācās līdz 
29.maijam)



Konsultācijas pirms eksāmena

1. Konsultācijas turpināsies attālināti.

2. Klātienes konsultācijas ir iespējamas tikai ievērojot, slimību 
profilakses un kontroles centra un veselības ministrijas ieteikumus 



9.klases valsts pārbaudes darbi

▪Visi eksāmeni ir atcelti.

▪Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem eksāmeni nav jākārto.

▪Valsts valodas prasmes apliecību var iegūt arī valsts valodas atestācijas 
centrā.

▪Pēc skolēnu izvēles var kārtot eksāmenu latviešu valodā (nav obligāts!): 
līdz 13.maijam  – jāiesniedz elektroniskais pieteikums



9.klases valsts pārbaudes darbi

▪Ja skolēns izvēlas kārtot eksāmenu latviešu valodā un nenokārto to 
(saņem kopvērtējumu mazāk par 5%),

apliecību par pamatizglītību skolēns nesaņem.



12.klases valsts pārbaudes darbi

▪Jākārto trīs obligāti centralizētie eksāmeni:
◦ Angļu valodā (rakstiski un mutiski) 
◦ Latviešu valodā (rakstiski)
◦ Matemātikā (rakstiski).

▪Izvēles eksāmens (ceturtais eksāmens) nav obligāts:
◦ var nekārtot – jāiesniedz elektroniskais atteikums
◦ ja atteikums netiks saņemts līdz 13.maijam – izvēles eksāmens paliek 

spēkā.



Valsts pārbaudes darbi

▪12.klasei:
◦ Angļu valodā (rakstiski un mutiski) 2.jūnijs un 3.jūnijs
◦ Latviešu valodā (rakstiski) 9.jūnijs
◦ Matemātikā (rakstiski) 12.jūnijs
◦ Krievu valodā (rakstiski) 3.jūlijs
◦ Informātikā (kombinēti) 6.jūlijs

▪9.klasei: 
oLatviešu valodā (rakstiski un mutiski) 10.jūnijs un 11.jūnijs



Valsts pārbaudes darbi

▪Eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām.

▪Samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi.

▪Svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas.

▪Eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

▪Visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas, tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, 
zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu.

▪Eksāmeni notiks stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības 
ministrijas ieteikumus.

▪CE sertifikātu izsniegšana – 24.jūlijā



Slimību profilakses un kontroles centra un 
Veselības ministrijas ieteikumi 
VPD nodrošināšanai

▪Nodrošināt 2 m distanci

▪Nodrošināt sejas maskas

▪Nodrošināt cilvēka vizuālo «skenēšanu» pie ieejas

▪Nodrošināt dezinfekcijas līdzekļus

▪Nodrošināt telpu un virsmu speciālo apkopi

▪Nodrošināt koplietošanas telpu speciālo apkopi

▪Nodrošināt informatīvos paziņojumus

▪Nodrošināt atsevišķi ieejas un izejas no skolas telpām


