
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 

9. klašu diagnosticējošo darbu norises kārtība 2020./2021. m.g. 

Datums Laiks 

Pieslēgšanās 

15 min. pirms 

sākuma 

Diagnosticējošais 

darbs 

Klases Darba vadītāji/vērtētāji Piezīmes 

13.04.2021. 10:00 Angļu valoda  

Rakstu daļa 

9.A, B, D, M1 
Iveta Lokmane-Šabovica 

Piedalās skolēni pēc savas izvēles. 

9.M2 

13.04.2021. 13:00 Mutvārdu daļa 1. grupa Agita Ozoliņa 

Ilvija Ķelpe 

Skolēni pieslēdzas tiešsaistei pēc saraksta. 

2. grupa Dace Launaga  

Anda Paņuhno 

Skolēni pieslēdzas tiešsaistei pēc saraksta. 

3. grupa Ilze Liepa-Nagle 

Artūrs Lukjanovs 

Skolēni pieslēdzas tiešsaistei pēc saraksta. 

13.04.2021. 10:00 Krievu valoda 

Rakstu daļa 

9.M2 
Oksana Hohlova 

Piedalās skolēni pēc savas izvēles. 

 

Skolēni pieslēdzas tiešsaistei pēc saraksta. 13.04.2021. 13:00 Krievu valoda 

Mutvārdu daļa 

9.M2 Oksana Hohlova 

Irina Ivanova 

15.04.2021. 10:00 Latvijas vēsture 9.B, M1, M2 Biruta Brente Piedalās skolēni pēc savas izvēles. 

20.04.2021. 10:00 Dabaszinības 9.A Anastasija Geraseva SKOLAS OBLIGĀTAIS DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS. 

 

PRAKTISKAJAI DAĻA SKOLĒNAM JĀSAGATAVO 

10 VIENĀDA IZMĒRA MONĒTAS! 

9.B Ingūna Kopštāle 

9.D Agnese Freiberga 

9.M1 Liene Sabule 

9.M2 Kārlis Daģis  

21.04.2021. 8:10 Latviešu valoda 

Runas daļa 

9.A Gunita Draveniece 

Ina Zastavņecka 

OBLIGĀTAIS DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS. 

 

Skolēnu grupas pēc saraksta. 

SKOLĒNI PIESLĒDZAS RUNAS DAĻAI SAVĀ LAIKĀ, 

BET PĀRĒJĀ LAIKĀ PIESLĒDZAS STUNDĀM. 

 

RUNAS DAĻĀ OBLIGĀTI JĀIESLĒDZ KAMERA! 

8:30 9.B Inga Strode 

Daina Blūma 

12:00 9.M1 Elita Indriksone 

Kristīne Bļujus 

22.04.2021. 8:30 9.D Marita Asarīte 

Inga Strode 

8:30 9.M2 Elita Indriksone 

Gunita Draveniece 

27.04.2021. 10:00 Latviešu valoda 9.A Gunita Draveniece OBLIGĀTAIS DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS. 



Rakstu daļa 9.B Inga Strode 

9.D Marita Asarīte  

(Santa Ločmele rezervē) 

9.M1 Elita Indriksone 

9.M2 Kristīne Bļujus 

29.04.2021. 10:00 Matemātika 9.A Krista Eglīte OBLIGĀTAIS DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS. 

9.B Liene Krieviņa 

9.D Jānis Dūrējs 

9.M1 Diāna Buša 

9.M2 Kārlis Daģis 

 

1. Visi darbu vadītāji un vērtētāji izlasa – Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki: https://www.visc.gov.lv/lv/media/11555/download . 

2. Direktores vietniece informē 9.klašu skolēnus par diagnosticējošo darbu norisi. 

3. Diagnosticējošo darbu veic tiešsaistē, ievērojot skolas noteikumus saistībā ar tiešsaistes stundu organizēšanu - ieslēgtas kameras. Skolēni un darba 

vadītāji tiešsaistei pieslēdzas 15 minūtes pirms noteiktā darba izpildes laika (izņemot mutvārdu daļā)  

4. Darba vadītājs izveido saiti uz diagnosticējošā darba telpu virtualaskola.lv (vai izmanto jau esošu telpu, ja vada darbu savai audzināmajai vai mācāmajai 

klasei) vai kādā citā piemērotā tiešsaistes vidē, un nosūta šo saiti tiem skolēniem, kuriem vada diagnosticējošo darbu vienu dienu pirms darba norises. 

5. Diagnosticējošā darba vadītājs 15 minūtes pirms noteiktā darba izpildes laika no direktores vietnieces saņemto elektronisko diagnosticējošo darbu ievieto 

izglītojamiem pieejamā vietnē  (e-klasē vai citā vidē, ja konkrētā mācību joma nolemj citādāk). 

6. Diagnosticējošā darba vadītājs 10 minūtes pirms noteiktā darba izpildes laika iepazīstina izglītojamos ar diagnosticējošā darba norises laikiem, kuri 

aprakstīti katram diagnosticējošajam darbam, ja tie notiktu klātienē. Darbu izpildes laikā darba vadītājs var sniegt tehnisko konsultāciju. 

7. Izglītojamie darbu veic datorā patstāvīgi, ievērojot darba vadītāja norādījumus par izpildes laikiem un darba norisi:  

- saņemto darba materiālu izglītojamais saglabā datorā un atbildes raksta katram uzdevumam atvēlētajā vietā, neaizmirstot ik pa laikam saglabāt 

ierakstīto informāciju (tas neatteicas uz tiešsaistes testu platformām, ja tāda tiek izmantota);  

- uzdevumos, kuros piedāvāti atbilžu varianti, atzīmē tikai izvēlēto atbildi, ieklikšķinot atbilstošajā vietā;  

- lasīšanas daļas Tekstu lapu iespējams atvērt kā atsevišķu dokumentu un pēc nepieciešamības pārslēgt;  

- veicot klausīšanās prasmes pārbaudes testu, sākumā izglītojamais noregulē nepieciešamo skaļumu (darba vadītājs audioieraksta ievada daļu – mūziku 

un pieteikumu – var atskaņot divas reizes, otrajā reizē ierakstu neapstādina) Ierakstam būs saite uz Youtube kanālu; 

- ja kādu iemeslu dēļ nevar nodrošināt audio ieraksta atskaņošanu, tad skolotājs nolasa klausīšanās uzdevumu tekstu(-us);  

- kad visi uzdevumi izpildīti, izglītojamais darbu nosūta darba vadītājam uz iepriekš norādīto e-pasta adresi vai iesniedz tiešsaistes vidē, kurā darbs tiek 

veikts, bet ne vēlāk kā 10 minūtes pēc noteiktā darba laika beigām.  

 

 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/media/11555/download

