
Apstiprināti 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki!  

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises 

plānojumu, elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2023. gada 21. 

jūnijā un par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā. 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos 

noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 

no 2023. gada 30. jūnija un par vispārējo vidējo izglītību no 2023. gada 17. jūlija. 

Uzzini vairāk: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23 

 

 

Apstiprināti 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki!  

Lai iegūtu pamatizglītību, 9. klases skolēniem jākārto pārbaudes darbi – latviešu 

valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču – pēc izglītojamā izvēles) 

Uzzini vairāk: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23 

 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23?fbclid=IwAR27v5tsTxbrqgwtTPzoaEDgGTiJPUSd8U4UOLRzYAVDcpSTly-VQMwdm7Q
https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23?fbclid=IwAR3bulynyfdzIZ5zkv6gPqDqEXmOWt9HqeB6Wqv9GewVQB5C2w683JLNvLM


Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9. klasē.  

3. klase 

Diagnosticējošais darbs  

- Latviešu valodā 20.-24. februāris  

- Latviešu valoda (MTIP) 20.-24. februāris 

- Matemātika 6.-10. marts 

6. klase 

Diagnosticējošais darbs  

- Dabaszinībās 20.-24. februāris 

- Latviešu valodā 27. februāris-3. marts 

- Matemātikā 6.-10. marts 

9. klase  

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28. aprīlis 

Plānots, ka šī mācību gada noslēgumā 9. klases skolēniem būs iespēja kārtot arī 

starpdisciplināro pārbaudījumu, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un 

tehnoloģiju mācību jomu saturs. Šāds VPD skolēniem būs jākārto pirmo reizi un tas 

tiks organizēts kā diagnosticējošais darbs. Starpdisciplinārā pārbaudes darba 

vērtējums neietekmēs skolēna semestra vai gada vērtējumu, dalību šajā pārbaudījumā 

nosaka izglītības iestāde.  

Diagnosticējošiem darbiem 3., 6. un 9. klasēm izglītības iestādes savus skolēnus varēs 

pieteikt otrā semestra sākumā. 

Diagnosticējošo darbu programmas tiks publicētas 2023. gada janvārī!  

Par plānotajiem norises laikiem uzzini: https://www.visc.gov.lv/.../valsts-parbaudes-

darbi... 

 

 

 

 

 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada?fbclid=IwAR32dV1f0w94NsNHXgsIcrfHmjSYIJHK-4tntVin0ZLiOwqdFKDt5wn76HE
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada?fbclid=IwAR32dV1f0w94NsNHXgsIcrfHmjSYIJHK-4tntVin0ZLiOwqdFKDt5wn76HE


Apstiprināti 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki!  

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jānokārto pārbaudījums vismaz 

optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) pēc skolēna 

izvēles, matemātikā un vismaz divi eksāmeni augstākajā mācību satura apguves 

līmenī. Tie drīkst būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai 

citos mācību kursos. 

Uzzini vairāk: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23?fbclid=IwAR2wgJ5fKJgDnlcAaTimeiQweqePMJkB1J3-zJ-y6hqv6_1c-F90kByzBzI

