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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 - 9. klase 
 

Valsts pārbaudes 

darbs (E/CE)* 

Resursi 

Latviešu valoda 

latviešu 

mācībvalodas 

izglītības 

programmās (E) 

Mutvārdu daļas norise 9.klases latviešu valodas eksāmenā 

Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9.klasei 

 

Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā 

Latviešu valodā 

mazākumtautību 

izglītības 

programmās(CE) 

Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei jaunās mutvārdu 

daļas rezultātiem 2018./2019. mācību gadā 

Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei mutvārdu daļu 

2018./2019.mācību gadā 

Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmās) centralizētajam 

eksāmenam 9.klasei 

Angļu valoda (E) 9. klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata – rakstīšanas daļas programma, 

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/metmat/mutvdalnor_9kl_lv_eks.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_latv_valoda_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/tekstveid_rezultati_9kl_mac_val.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ce_jaun_mutv_2018_2019.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ce_jaun_mutv_2018_2019.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ce_mutv_2018_2019.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ce_mutv_2018_2019.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_maztaut_latval_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/9kl_svesval_vert_rokasgramata.pdf
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kritēriji, paraugi  

www.ted.com – konferences ieraksti, ir pieejami teksti  

https://ed.ted.com – video stundas dažādos priekšmetos 

BBC Learning English – video, audio, teksti par aktuālām tēmām; gramatikas un leksikas uzdevumi un 

skaidrojumi   

 

Vācu valoda (E) 9. klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata – rakstīšanas daļas programma, 

kritēriji, paraugi  

www.pasch-net.de video, teksti un audio par aktuālām tēmām, var atlasīt materiālus pēc EKP līmeņiem  

Deutsche Welle Deutsch Lernen – bezmaksas tiešsaistes kursi un materiāli visiem līmeņiem  

 

Franču valoda (E) 9. klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata – rakstīšanas daļas programma, 

kritēriji, paraugi  

https://enseigner.tv5monde.com – raidījumi un materiāli franču valodā ar subtitriem  

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/ - Radio France Internationale, raidījumi par aktuālām tēmām ar tekstu  

 

Krievu valoda (E) 9. klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata – rakstīšanas daļas programma, 

kritēriji, paraugi  

 

Matemātika (E) https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/20111108_diag_dzm_rez_analize.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_matematika_ieteikumi.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2015_2016_ddarbs_matem_8kl_analize.pdf 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ddarbs_matem_8kl_analize.pdf 

Latvijas vēsture (E) Metodiskais materiāls "Latvijas vēsture 6.–9. klasei: attēli, kartes, ieteikumi" 

Ieteikumi, gatavojoties eksāmenam „Latvijas un pasaules vēsture” 9.klasei 

Mākslas darbu reprodukciju komplekts 

http://www.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/9kl_svesval_vert_rokasgramata.pdf
http://www.pasch-net.de/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/9kl_svesval_vert_rokasgramata.pdf
https://enseigner.tv5monde.com/
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/9kl_svesval_vert_rokasgramata.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/20111108_diag_dzm_rez_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_matematika_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2015_2016_ddarbs_matem_8kl_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ddarbs_matem_8kl_analize.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/index.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_vesture_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/makslas_darbi_pirmsskolai/metmat/saturs.htm
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Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6.klasei 

 

Mazākumtautību 

(krievu) valodā 

mazākumtautību 

izglītības 

programmās (E) 

Ieteikumi, gatavojoties krievu valodas (krievu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9.klasei 

 

Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā 

 

 

 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/macstpiem_vesture.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/09_krval_dzimta_ieteikumi.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/tekstveid_rezultati_9kl_mac_val.pdf

