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Lai skolēni varētu patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem,  Valsts izglītības satura centrs piedāvā 

elektronisko resursu sarakstu.  

 

Iepriekšējo mācību gadu eksāmenu uzdevumi un vērtēšanas kritēriji 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml 

 

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu programmas 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/vpd_progr_visas_2020.pdf   
 

E - eksāmens 

CE - centralizētais eksāmens 

 

Elektronisko resursu saraksts - 12. klase 
 

Valsts pārbaudes 

darbs (E/CE)* 

Resursi 

Latviešu valoda 

(CE) 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/vidussk/12kl_latviesu_valoda_krit.

pdf - 2019.gada CE kritēriji  

 https://www.youtube.com/watch?v=bF7DIZRS4K4&feature=youtu.be - vebinārs par latviešu valodas 

centralizētā eksāmena rezultātiem un ieteikumiem 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ce_latval_analize.pdf - 

metodiskais materiāls (2015) 

Angļu valoda 

(CE) 

Centralizētā eksāmena svešvalodās mutvārdu daļas vērtēšana – mutvārdu daļas kritēriji, atbilžu paraugi 

ar vērtējumiem, ieteikumi skolotājiem un skolēniem (2018) 

Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts – mutvārdu daļas uzdevumu apraksts, 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/vpd_progr_visas_2020.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/vidussk/12kl_latviesu_valoda_krit.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/vidussk/12kl_latviesu_valoda_krit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bF7DIZRS4K4&feature=youtu.be
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ce_latval_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svval_mutv_dal_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svesval_mutv_dala_2018.pdf
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kritēriji (2017) 

2012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumu un ieteikumi – tipisko 

kļūdu analīze, ieteikumi skolotājiem  

Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas Valodu kopīgajās pamatnostādnēs 

noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem – informācija par līmeņu robežām svešvalodu eksāmenos, EKP 

svešvalodu līmeņu aprakstus var izmantot pašnovērtējumam 

Centralizētā eksāmena angļu valodā un krievu valodā (svešvaloda) rakstīšanas daļas vērtēšana (2019) – 

apraksts, ieteikumi, kritēriji, paraugi ar vērtējumiem  

Centralizētā eksāmena angļu valodā rakstīšanas daļas vērtēšana (2012)  

Vācu valoda (CE) Centralizētā eksāmena svešvalodās mutvārdu daļas vērtēšana – mutvārdu daļas kritēriji, atbilžu paraugi 

ar vērtējumiem, ieteikumi skolotājiem un skolēniem (2018) 

Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts – mutvārdu daļas uzdevumu apraksts, 

kritēriji (2017) 

2012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumu un ieteikumi – tipisko 

kļūdu analīze, ieteikumi skolotājiem  

Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas Valodu kopīgajās pamatnostādnēs 

noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem – informācija par līmeņu robežām svešvalodu eksāmenos, EKP 

svešvalodu līmeņu aprakstus var izmantot pašnovērtējumam 

Franču valoda 

(CE) 

Centralizētā eksāmena svešvalodās mutvārdu daļas vērtēšana -mutvārdu daļas kritēriji, atbilžu paraugi 

ar vērtējumiem, ieteikumi skolotājiem un skolēniem (2018) 

Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts – mutvārdu daļas uzdevumu apraksts, 

kritēriji (2017) 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_ce_svesvalodas_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_anval_ruval_svval_rakst_dal_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_anval_rakst_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svval_mutv_dal_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svesval_mutv_dala_2018.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_ce_svesvalodas_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svval_mutv_dal_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svesval_mutv_dala_2018.pdf
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2012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumu un ieteikumi – tipisko 

kļūdu analīze, ieteikumi skolotājiem  

Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas Valodu kopīgajās pamatnostādnēs 

noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem – informācija par līmeņu robežām svešvalodu eksāmenos, EKP 

svešvalodu līmeņu aprakstus var izmantot pašnovērtējumam 

Krievu valoda 

(CE) 

Centralizētā eksāmena svešvalodās mutvārdu daļas vērtēšana – mutvārdu daļas kritēriji, atbilžu paraugi 

ar vērtējumiem, ieteikumi skolotājiem un skolēniem (2018) 

Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts – mutvārdu daļas uzdevumu apraksts, 

kritēriji (2017) 

2012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumu un ieteikumi – tipisko 

kļūdu analīze, ieteikumi skolotājiem  

Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas Valodu kopīgajās pamatnostādnēs 

noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem – informācija par līmeņu robežām svešvalodu eksāmenos, EKP 

svešvalodu līmeņu aprakstus var izmantot pašnovērtējumam 

Centralizētā eksāmena angļu valodā un krievu valodā (svešvaloda) rakstīšanas daļas vērtēšana (2019) – 

apraksts, ieteikumi, kritēriji, paraugi ar vērtējumiem  

Matemātika (CE) Matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze – vebinārs 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/20110111_indikatori_mat.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/20120126_mat_eks_analize.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2015_2016_ce_matemat_analize.pdf 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

(CE) 

Vebinārs par 2018./2019.m.g. centralizētā eksāmena Latvijas un pasaules vēsturē eksāmena rezultātiem 

2019.gada eksāmena vērtēšanas kritēriji 

Ieteikumi gatavojoties valsts pārbaudes darbam Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei 

Centralizētā eksāmena vēsturē argumentētas esejas vērtēšana 

http://www.vsb.lv/  – Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības mājas lapa, mācību materiāli un 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_ce_svesvalodas_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svval_mutv_dal_vertesana.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_svesval_mutv_dala_2018.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_ce_svesvalodas_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_anval_ruval_svval_rakst_dal_vertesana.pdf
https://youtu.be/nuc8QHIkDag
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/20110111_indikatori_mat.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/20120126_mat_eks_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2015_2016_ce_matemat_analize.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mbqESZPX1HE
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/vidussk/12kl_vesture_krit.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/20120220_vesture_met_mat.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/vesture_met_mat.pdf
http://www.vsb.lv/
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pārbaudes darbi 

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/ – Okupācijas muzeja mācību materiāli 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvājums: 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils/videos   

https://www.latvijasgadsimts.lv/  - virtuālā izstāde, gadsimta albums 

https://www.facebook.com/LNVMuzejs/ 

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/ - Latvijas Nacionālais arhīvs - Latvijas kinohronikas, filmas, senas 

fotogrāfijas un Atmodas laika notikumu vēsturiskie skaņu ieraksti. 

Ķīmija  (CE)  Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori ķīmijā. Pieejams: 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_kim.

pdf 

 Mūsdienīgs mācību process. Ķīmija 10., 11. un 12.klasei. DZM projekts. ISEC, 2008. 

Pieejams: www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html (Katrā tematā ir pieejami uzdevumi katrai 

sasniedzamajai prasmei trīs līmenos.)  

 Ķīmijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=MD4LE9JRirQ&feature=youtu.be 

 Ķīmijas skolotājs. Pārbaudes darbi ķīmijā. Pieejams: http://www.kimijas-

sk.lv/index.php/parbaudes-darbi-kimija (Iepriekšējo gadu centralizēto pārbaudes darbu materiāli 

un derīgas atsauces.)  

 Ķīmijas skolotājs. Lejupielādes. http://www.kimijas-sk.lv/index.php/lejupielades (Liels 

materiālu klāsts vispārīgajā, neorganiskajā un organiskajā ķīmijā.) 

Bioloģija (CE)  Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori bioloģijā. 

Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indik

atori_bio.pdf 

 Mūsdienīgs mācību process. Bioloģija 10., 11. un 12.klasei. DZM projekts. ISEC, 2008. 

Pieejams: .www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html (Katrā tematā ir pieejami uzdevumi katrai 

sasniedzamajai prasmei trīs līmenos.)  

 Bioloģijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5G6gJzQsy4&feature=youtu.be 

Fizika (CE)  Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori fizikā. 

Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indik

atori_fiz.pdf 

 Mūsdienīgs mācību process. Fizika 10., 11. un 12.klasei. DZM projekts. ISEC, 2008. 

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/
https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils/videos?fbclid=IwAR0ko9aUof2v8s7MRC-TjNOd8t3XgDB0uR5rDE-FK4H-Ki3MZHES_qBpWpI
https://www.latvijasgadsimts.lv/
https://www.facebook.com/LNVMuzejs/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_kim.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_kim.pdf
http://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.youtube.com/watch?v=MD4LE9JRirQ&feature=youtu.be
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/parbaudes-darbi-kimija
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/parbaudes-darbi-kimija
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/lejupielades
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_bio.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_bio.pdf
http://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.youtube.com/watch?v=s5G6gJzQsy4&feature=youtu.be
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_fiz.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/ce_paraugi/dzm/2019_2020/indikatori_fiz.pdf
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Pieejams: www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html Katrā tematā ir pieejami uzdevumi katrai 

sasniedzamajai prasmei trīs līmenos.  

 Fizikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=b84CswHLcFs&feature=youtu.be  

 Būtiskākais 2019./2020.gada fizikas eksāmena programmā. Pieejams:  http://lfsa.lv/wp-

content/uploads/2019/10/12_okt_LFSA_2019_Austris_Cabelis_lekcija.pdf  

 A.Cābelis. Atkārto fizikas kursu. 22 temati. Tiešsaiste. 2018. Zvaigzne ABC. 

maconis.zvaigzne.lv 

 L.Juškaite, A.Cābelis. Tiešsaistes testi fizikā. Komplekts. 2018. Zvaigzne ABC. 

maconis.zvaigzne.lv  

 2018./2019.gada valsts pārbaudes darba fizikā rezultāti un izvērtējums. 

Pieejams: http://lfsa.lv/wp-content/uploads/2019/10/12_okt_LFSA_2019_Austris_Cabelis.pdf 

Informātika (E) http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=5 

Ģeogrāfija (E) Intermeta resursu izmantošanas iespējas ģeogrāfijas mācīšanā skolā 

https://izglitiba.maps.arcgis.com/home/index.html 

http://neogeo.lv/ 

https://www.daba.gov.lv/public/ 

https://www.csb.gov.lv/lv/sakums 

http://videsfonds.lv/lv/ 

https://migrationdataportal.org/ 

https://www.gapminder.org/ 

https://databank.worldbank.org/ 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

https://climate.nasa.gov/ 

https://earthobservatory.nasa.gov/ 

Ekonomika (E) https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/lvm/bioekonomika_skolas.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/8stasti_par_eiro.pdf 

https://www.naudasskola.lv/ 

https://www.bank.lv/apmekletaju-cents-naudas-pasaule 

http://jalatvia.lv/ 

http://docplayer.lv/176967827-Ekonomika-vidusskol%C4%81m.html - bezmaksas skolotāja grāmatas 

http://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.youtube.com/watch?v=b84CswHLcFs&feature=youtu.be
http://lfsa.lv/wp-content/uploads/2019/10/12_okt_LFSA_2019_Austris_Cabelis_lekcija.pdf
http://lfsa.lv/wp-content/uploads/2019/10/12_okt_LFSA_2019_Austris_Cabelis_lekcija.pdf
http://maconis.zvaigzne.lv/
http://maconis.zvaigzne.lv/
http://lfsa.lv/wp-content/uploads/2019/10/12_okt_LFSA_2019_Austris_Cabelis.pdf
http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=5
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/interneta_izmant_geografijas_macisana.pdf
https://izglitiba.maps.arcgis.com/home/index.html
http://neogeo.lv/
https://www.daba.gov.lv/public/
https://www.csb.gov.lv/lv/sakums
http://videsfonds.lv/lv/
https://migrationdataportal.org/
https://www.gapminder.org/
https://databank.worldbank.org/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://climate.nasa.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/lvm/bioekonomika_skolas.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/8stasti_par_eiro.pdf
https://www.naudasskola.lv/
https://www.bank.lv/apmekletaju-cents-naudas-pasaule
http://jalatvia.lv/
http://docplayer.lv/176967827-Ekonomika-vidusskolām.html
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lejupielāde (autores – Inta Jorniņa, Juta Birzniece) 

Mazākumtautību 

valodā un 

literatūrā 

(krievu) 

mazākumtautību 

izglītības 

programmās (E) 

 

Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā 

 

 

 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/tekstveid_rezultati_9kl_mac_val.pdf

