Izmēģinājuma eksāmens tiešsaistē
ANGĻU VALODA (augstākais mācību satura apguves līmenis)
Norises darbību laiki
12. klases skolēni un profesionālo skolu 3. kursa audzēkņi izmēģinājuma eksāmenu angļu valodā
veic tiešsaistē 2022.gada 10. novembrī no plkst.14.00 Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā
(VPS). Darba rezultāti būs pieejami izglītības iestādēm no 2022. gada 22.novembra.
1. tabula Izmēģinājuma eksāmena daļu izpildei paredzētais laiks
Daļa
Izpildes laiks, (min)
Klausīšanās
40
Lasīšana
60
Rakstīšana
80
Izmēģinājuma eksāmena saturs
Izglītojamajiem jāveic 3 uzdevumi klausīšanās daļā, 5 uzdevumi lasīšanas daļā un 1 uzdevums
rakstīšanas daļā tiešsaistē mācību priekšmetā angļu valoda augstākajā mācību satura apguves
līmenī. Klausīšanās un lasīšanas daļas uzdevumos skolēnam jāizvēlas atbildes no piedāvātajiem
atbilžu variantiem vai jāieraksta sava atbilde. Rakstīšanas daļā izglītojamais izvēlas pildīt uzdevuma
A vai B variantu un sniedz savu atbildi VPS.
Darbam nepieciešamais







Darba vadītājam nepieciešama datortehnika ar iespēju kvalitatīvi atskaņot audio ierakstu
visai auditorijai.
Izglītojamajiem nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un Google Chrome
pārlūkprogrammu (vēlama pēc iespējas jaunāka versija). Izmantojamas arī citas populāras
interneta pārlūkprogrammas. Izmēģinājuma eksāmena laikā izglītojamie drīkst izmantot arī
personīgo datortehniku. Rekomendēts nodrošināt vismaz 1 rezerves datoru uz katriem 20
izglītojamiem.
Izglītojamais,
uzsākot
pārbaudījumu,
pieslēdzas
pārbaudījumu
videi
https://eksameni.vps.gov.lv ar viņam piešķirto lietotāja vārdu un paroli (paroles izsniedz
darba vadītājs).
Lasīšanas daļā izglītojamajiem ir nepieciešams rakstāmrīks darbam ar tekstu lapām,
rakstīšanas daļā melnrakstam nepieciešama viena balta lapa un rakstāmrīks. Uz melnraksta
atļauts veikt pierakstus un uzmetumus, taču tie netiks vērtēti.
Kārtotājiem telpā nav atļauts izmantot mobilos telefonus.

Izmēģinājuma eksāmena norise


13.00
o Darba vadītājs vai izglītības iestādes administrators (turpmāk – darba vadītājs) pieslēdzas
VPS centrālajam modulim https://vps.gov.lv
o Izglītības iestādes vadītājs nodrošina lasīšanas daļas teksta lapu (4 A4 formāta lapas) un
klausīšanās daļas audioieraksta mp3 formātā lejupielādi no VPS. Izglītības iestādes
vadītājs nodrošina lasīšanas daļas tekstu lapu pavairošanu atbilstoši kārtotāju skaitam, kā
arī to nogādi uz darba telpām līdz plkst. 13.50.
o Darba vadītājs atver sistēmas darbvirsmu un pāriet uz sadaļu Norises->DD-><izmēģinājuma
eksāmens angļu valodā> ->Kārtotāji. Šajā sadaļā redzami visu darbam reģistrēto izglītojamo
vārdi, uzvārdi, katra kārtotāja kods/lietotājvārds un parole/autentifikācijas kods, kas
viņiem būs nepieciešama, lai piekļūtu izmēģinājuma eksāmenam. Darba vadītājs šo
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o

o

informāciju izdrukā (poga sadaļas augšā “Drukāt”) un sagatavo/sagriež, lai varētu izdalīt
katram izglītojamam.
Izglītības iestādes IT speciālists vai darba vadītājs pārliecinās, ka izglītības iestādes
pārbaudījuma norises telpā darbstacijas ir darba kārtībā un ir interneta pieslēgums, kā arī
pārliecinās, ka Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē https://atbalsts.refined.site/space/VPS
nav ievietots paziņojums par izmaiņām izmēģinājuma eksāmena norisēs.
Darba vadītājs pārbauda audioieraksta kvalitāti, ierakstītās mūzikas laikā noregulējot
skaļumu.

●

13.50
○ Darba vadītājs uzaicina kārtotājus ienākt telpā. Izglītojamie (kārtotāji) ieslēdz datorus (ja
datori nav jau ieslēgti), autorizējas darbam un interneta pārlūkprogrammā atver vietni
https://eksameni.vps.gov.lv (turpmāk – pārbaudījumu kārtošanas vide).
○ Darba vadītājs iepazīstina izglītojamos ar diagnosticējošā darba norisi.
○ Ja rodas tehniskas problēmas, palīdzību izglītojamajiem sniedz darba vadītājs un
izglītības iestādes IT speciālists (tā kā VISC neuztur izglītības iestādes datortīklu un
darbstacijas, tad par problēmas, kas rodas šajā stadijā, nav jāpiesaka VISC).

●

13.55 – 14:00
o Darba vadītājs katram kārtotājam izsniedz lapiņu ar vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu un
paroli.
o Izglītojamie pārbaudījumu kārtošanas vidē autentificējas (pieslēdzas) vietnē ar saņemto
lietotājvārdu un paroli.
o Pēc pieslēgšanās kārtotāji pārliecinās, ka ir pieejams pārbaudījums.
o Izglītojamie pārliecinās par datu pareizību (vārds/uzvārds). Ja konstatē neatbilstības,
ziņo darba vadītājam.

●

14.00 – 14:30 (bet ne vēlāk kā 14:30)
o Kad visi var skolēni attiecīgajā telpā kur notiek pārbaudījums autentificējušies
pārbaudījumu kārtošanas vidē Darba vadītājs paziņo klausīšanas daļas sākumu un
uzaicina izglītojamos klikšķināt uz pogas “Uzsākt” attiecīgai daļai. Darba vadītājs atskaņo
audioierakstu, kad visi izglītojamie uzsākuši attiecīgo daļu.
o Visu tālāko daļu laika atskaite sākas atkarībā no šīs pirmās daļas uzsākšanas laika;
o Ja darba uzsākšana nebija iespējama līdz 14:30 izglītības iestāde sazinās ar VISC,
rakstot uz atbalsts@visc.gov.lv un vienojas par darba tālāko izpildes gaitu.
o Klausīšanās daļas Ierakstu nedrīkst apturēt vai atskaņot vēlreiz. Ierakstā iekļautas
uzdevuma izpildei nepieciešamās pauzes.
o Pēc pogas ‘’Uzsākt’’ nospiešanas kārtotāji veic klausīšanās daļas uzdevumus.
Uzdevumos ir jāizvēlas pareizās (vislabākās) atbildes vai jāieraksta vārds vai frāze.
Ieraksta atskaņošanas beigās darba vadītājs aicina izglītojamos iesniegt klausīšanās
daļas atbildes, spiežot pogu “Iesniegt”. Ja minēto pogu nenospiež, tad, beidzoties daļas
izpildes laikam, darbs tiek iesniegts automātiski. Atbildes pēc darba iesniegšanas vairs
nav iespējams labot.
●

40-45 min. pēc darba sākuma (14:40 – 15:15), līdz darba izpildei
o Darba vadītājs izdala kārtotājiem lasīšanas daļas tekstu lapas, informē, ka uzdevumu
teksti ir arī pieejami sistēmā. Darba vadītājs informē kārtotājus, ka visas atbildes
jāsniedz VPS.
o Izglītojamie pēc kārtas veic vispirms lasīšanas daļas uzdevumus (60 min) un pēc tam
rakstīšanas daļas uzdevumus (80 min).
o Darba vadītājs uzaicina izglītojamos klikšķināt uz pogas “Uzsākt” lasīšanas daļai.
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Kārtotājs var izvēlēties secību, kādā pildīt lasīšanas daļas uzdevumus, klikšķinot uz
uzdevumu numuriem lapas kreisajā pusē.
Lasīšanas daļa ir beigusies, kad ir iesniegtas atbildes uz visiem 25 jautājumiem vai ir
beidzies darba izpildei paredzētais laiks.
Ja kārtotājs lasīšanas daļu nav pabeidzis 60 minūtēs pēc tās uzsākšanas, daļa
automātiski tiek slēgta un kārtotājam nav iespējas to turpināt.
Jā kārtotājs ir iesniedzis lasīšanas daļas atbildes ātrāk, viņš var pāriet pie rakstīšanas
daļas uzdevuma, klikšķinot uz pogas “Uzsākt” rakstīšanas daļai.
Rakstīšanas daļa ir beigusies, kad ir iesniegta atbilde vai ir beidzies darba izpildei
paredzētais laiks (80 min).
Ja darba laikā notiek interneta savienojuma kļūda vai kādi citi traucējumi, kārtotājiem
pārtraukto darbu ir iespēja turpināt, ierakstot darba saiti interneta pārlūkprogrammā un
izmantojot savu kārtotāja paroli. Darba izpildes laiks netiek pagarināts.
Ja rodas individuālās tehniskas problēmas, kārtotājs vēršas pie darba vadītāja.
Ja rodas tehniskas problēmas lielam skaitam izglītojamo, izglītības iestāde par
problēmām ziņo uz atbalsts@visc.gov.lv. Pēc VISC saskaņojuma saņemšanas var
atkārtot pārbaudījuma norisi ar VISC saskaņotā laikā.

●

Pēc darba beigām
o Kārtotāji aizver pārlūkprogrammu un pēc darba vadītāja atļaujas saņemšanas atstāj
telpu.

●

Vērtēšana
o Objektīvi vērtējamie uzdevumi tiek vērtēti automātiski VPS.
o Subjektīvi vērtējamo uzdevumu vērtēšanas kritēriji būs pieejami VPS 10.novembrī.
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