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Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību 2020./2021.mācību gadā, 

to norises kārtība un drošības pasākumi 

Centralizētie eksāmeni 

Lai 2020./2021. mācību gadā iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jākārto trīs obligātie 

eksāmeni. 

 Angļu valodā 11. maijā plkst. 10.00 – 13.00 

 Angļu valodā 12. maijā (mutvārdu daļa, skolēni uz eksāmenu ierodas 

ievērojot sarakstā noteikto laiku) no plkst. 9.00 

 Latviešu valodā  18. maijā plkst. 10.00 – 13.00 

 Matemātikā  21.maijā plkst. 10.00 – 13.00 

Eksāmenu norise plānota bez starpbrīža līdz 3 stundām. 

Testēšana 

Skola 08.05.2021. plkst. 8.00 – 9.30 organizē 1.stāva vestibilā skolēnu un 1. 

stāvā, 7. kabinetā pedagogu testēšanu (siekalu PĶR tests). NEGATĪVAIS  tests 

dos iespēju piedalīties visos obligātajos vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

eksāmenos (11., 12., 18. un 21.maijā). 

Centralizēto eksāmenu norise  

Eksāmenu norises laikā tiek ievēroti Veselības ministrijas un SPKC noteiktie 

drošības pasākumi: 

 testēšanas algoritms (skolēni un pedagogi); 

 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. 

 

Skolēns NEDRĪKST piedalīties eksāmenā, ja:  

- skolēnam noteiktajā testēšanas reizē nav veikts Covid-19 tests;  

- Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs;  

- skolēns atrodas pašizolācijā vai karantīnā;  

- skolēnam ir paaugstināta temperatūra, elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 
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Skolēns eksāmena dienā:  
- ierodas skolā pēc skolas noteiktās kārtības no plkst.9.25 līdz plkst.9.40; 

- skolas āra teritorijā ievēro 2 m distanci; 

- pie skolas ieejām, tiks nodrošināts vizuāls skrīnings, lai identificētu personas ar 

akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (piemēram, klepus, drudzis, elpas 

trūkums). Šo cilvēku skrīningu veiks skolas medicīnas māsas, sociālais pedagogs 

vai cita skolas nozīmēta persona. Personas, kuras skrīninga laikā tiks identificētas 

kā potenciāli infekciozas (ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes), netiks 

ielaistas skolā, un tām tiks rekomendēts telefoniski sazināties ar savu ģimenes 

ārstu; 

- ienāk skolā pa centrālo vai iekšpagalma  ieeju; 

- izmanto mutes un deguna aizsegu (nemedicīnisko sejas masku); 

- dezinficē rokas; 

- uzrāda negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu – atbilstoši testēšanas algoritmam 

(noteiktajā testēšanas reizē saņemtais NEGATĪVAIS rezultāts); 

- ievēro 2 m distancēšanos; 

- garderobē atstāj virsdrēbes, garderobē ieiet pa vienam; 

- norādītajā telpā atstāj mantas, kas neattiecas uz eksāmena norisi, ieskaitot visa 

veida viedierīces  (12.a klase 1.stāvā, 2.kabinetā un 12.b klase 1.stāvā, 6.kabinetā), 

telpu aizslēdz un atslēdz klases audzinātājs; 

- eksāmena telpā – 3.stāva gaitenī ierodas ne vēlāk par 15 min pirms eksāmena 

sākuma (līdz plkst. 9.45); 

- skolā 1.stāva vestibilā, 2. un 6.kabinetā, 3.stāvā izvietotas shēmas, kurās norādīta 

skolēna vieta eksaminācijas telpā; 

- apsēžas norādītajā vietā, pārbauda eksāmena kārtotāja kodu; 

- eksāmena vadītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pase / ID; 

- pārbauda izdalītā darba un atbilžu lapu komplektāciju; 

- atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumu veic tikai ar tumšas 

(zilas/melnas) tintes (nedzēšamu) pildspalvu; 

- pārbauda, vai eksāmena kārtotāja kods uzrakstīts visās tam atvēlētajās vietās;  

- veic eksāmena uzdevumus patstāvīgi, netraucē citus skolēnus; 

- pēc darba pabeigšanas pārliecinās, ka visas darba un atbilžu lapas nodotas 

eksāmena vadītājam;  

- iziet no eksāmena telpas un dodas uz telpu, kurā atstāja individuālās mantas; 

- visu laiku skolā un āra teritorijā ievēro 2 m distanci. 

 

Eksāmenā laikā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba 

programmā norādītos palīglīdzekļus: 

 sejas masku;  

 ūdens pudeli;  
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 personīgo dezinfekcijas līdzekli;  

 rakstāmpiederumus – tumšas (zilas/melnas) tintes (nedzēšamas) 

pildspalvas; 

 enerģijas/šokolādes batoniņu. 

  

Eksāmena telpā nedrīkst ienest un lietot: 

 planšetdatoru;  

 piezīmjdatoru;  

 viedtālruni;  

 viedpulksteni;  

 u. c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļus. 

 

Eksāmena norises telpā eksāmena vadītājs un novērotājs nedrīkst izmantot 

planšetdatoru, piezīmjdatoru, viedtālruni, viedpulksteni, u. c. saziņas un 

informācijas apmaiņas līdzekļus. 

Eksāmena laikā skolēns:  

- izmanto tikai personīgus rakstāmpiederumus;  

- pēc nepieciešamības maina sejas masku, izlietoto masku iemet tam atvēlētajā 

tvertnē pie eksāmena telpas ieejas, dezinficē rokas;  

- ārkārtas gadījumos (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) drīkst iziet no 

telpas skolas pedagoga pavadībā; 

 - eksāmena darba lapas atstāj eksāmena vadītājam. 

 

Ārkārtas situācijā, ja skolēnam nebūs rezerves maska, pie eksāmena vadītāja 

varēs saņemt  vienreiz lietojamo masku. 

 

 

Veiksmi eksāmenos! 


