
Par 6.klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās 
2018./2019.mācību gadā 

2018./2019.mācību gadā 6.klases diagnosticējošais darbs dabaszinībās notiks 
2019.gada 7.martā. Diagnosticējošā darba programma ir publicēta VISC vietnē 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/2018_2019/vpd_
progr_visas_2019.pdf. 

Diagnosticējošā darba norise paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv 
platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola 
vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – 
rakstveidā. 

Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā 

Diagnosticējošā darba rakstveida norisei materiālu VISC publicēs Valsts 
pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) 6.martā plkst.15.00. Pēc diagnosticējošā 
darba norises rakstveidā līdz 18.martam skolai jāievada skolēna izvēlētās atbildes 
burtu vai atbildes vērtējumu VPIS. Vērtējot izvērsto atbilžu uzdevumus, skolotājs 
ievēro sniegtos atbilžu piemērus. Pēc vērtējuma un atbilžu ievadīšanas VPIS būs 
redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts. 

Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē 

Lai veidotu skolēnu digitālo kompetenci, diagnosticējošā darba norise tiešsaistē 
notiks sadarbībā ar digitālo mācību līdzekli Uzdevumi.lv. Lai pieteiktos 
diagnosticējošā darba norisei tiešsaistē, skolēniem jābūt reģistrētiem 
diagnosticējošajam darbam VPIS (http://vpis.lv) un līdz 27.februārim digitālajā 
mācību līdzeklī Uzdevumi.lv jāaizpilda pieteikšanās forma: 
https://goo.gl/forms/wRsfCj6MrFJoc8n23  

Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 
8:00 līdz plkst. 13:00. Skolas, kuras nevar nodrošināt visiem skolēniem vienlaicīgu 
darba veikšanu, tiešsaistē to var veikt pa grupām, ievērojot noteiktos laikus. Darba 
lielāko daļu uzdevumu automātiski vērtēs datorprogramma, bet daļu - pēc darba 
norises skolotājs novērtēs tiešsaistē. 

Pēc darba norises tiešsaistē skolēnu darbu vērtējumi VPIS nav jāievada. 
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Diagnosticējošā darba norises rakstveidā un tiešsaistē darbību laiki ir publicēti VISC 
mājaslapas sadaļā Norises darbību laiki:  
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/norlaiki.shtml.  

Detalizētāka informācija par norisi tiešsaistē tiks nosūtīta arī uz pieteikumā norādītās 
kontaktpersonas e-pasta adresi (vienas nedēļas laikā pēc pieteikuma formas 
aizpildīšanas). 

Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos VPIS lūgums kontaktēties ar VISC vecāko 
referentu Andreju Sirotkinu, e-pasts: andrejs.sirotkins@visc.gov.lv, tālrunis 
60001605, par pašu darbu – ar Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv, 
tālrunis 67814473. 

Neskaidrību gadījumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums 
kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevumi.lv, tālrunis 67616191. 
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