
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 9.klasēm 2021./2022.m.g. 
 
Ar 2021.gada septembri pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāka ieviest 

pamatizglītībā un vidusskolā 2.,5.,8. un 11.klasēs. 2021./2022. m. g. 9.kl. eksāmenus skolēni 
kārtoja atbilstoši Valsts pārbaudījumu norises kārtībai pēc Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1510. 9.klašu skolēni šogad kārtoja eksāmenus: latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, 
Latvijas vēsturē. Latviešu valodas 9.kl. eksāmenu novadā kārtoja 256 skolēni, angļu valodas 
9.kl. eksāmenu novadā kārtoja 219 skolēni, krievu valodas eksāmenu novadā kārtoja 34 
skolēni. Vidējie rezultāti novadā latviešu valodā un svešvalodās kopumā ir tuvu vidējiem 
rādītājiem valstī. Latvijas vēstures 9.kl. eksāmenu novadā kārtoja 253 skolēni, novadā rezultāti 
ir zemāki par 7,6% nekā valstī. Matemātikas 9.kl. eksāmenu novadā kārtoja 254 skolēni, 
novadā rezultāti ir zemāki par 6,22% nekā valstī. 

Šogad 9.klašu skolēni netiek salīdzināti ar 2020./2021. mācību gada rezultātiem, jo 
Covid-19 pandēmijas dēļ, iepriekšējā mācību gadā 9.kl. skolēni kārtoja diagnosticējošos darbus 
un eksāmeni beidzot 9.klasi nebija jākārto. Vairāk par valsts pārbaudījumiem: 
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20212022-mg-statistika  
 

 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 12. klasēm 2021./2022.m.g. 
 

2021./2022.m.g. vidējās izglītības pakāpē šis bija pēdējais gads, kad 12.klašu skolēni 
kārtoja valsts pārbaudes darbus saskaņā ar iepriekšējo standartu, bija jāsasniedz vismaz 5% 
apguves līmenis. Lai varētu saņemt vidusskolas sertifikātus, 12.klašu skolēni šogad kārtoja 3 
obligātos centralizētos eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā. Tāpat kā 
iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti 
procentuāli. Šogad izglītojamo sasniegumos centralizētajos eksāmenos novadā kopumā 
būtisku izmaiņu nav. CE latviešu valodā 12.kl. novadā rezultāti ir augstāki par 3,26% salīdzinoši 
ar valsti. CE matemātikā 12.kl. novadā rezultāti šogad arī ir augstāki par 11,59% nekā valstī. 
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CE angļu valodā 12.kl. novadā rezultāti šogad ir augstāki par 4,11% nekā valstī. CE krievu 
valodā 12.kl. novadā rezultāti arī ir augstāki par 8,94% nekā valstī kopumā. 

 
CE vācu valodā 12.kl. novadā rezultāti šogad ir augstāki par 23,52% nekā valstī kopumā. 
 Madonas novadā 12.kl. skolēni izvēlējās kārtot centralizētos eksāmenus fizikā, ķīmijā, 
bioloģijā, Latvijas un pasaules vēsturē. Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, 
ka Covid-19 pandēmijas dēļ, tika daļēji pielāgots eksāmenu saturs, tika precizēti vērtēšanas 
kritēriji. CE fizikā 12.kl. novadā rezultāti šogad ir zemāki par 9,6 % nekā vidēji kopumā valstī. 



CE ķīmijā 12.kl. novadā rezultāti šogad salīdzinoši ir augstāki par 11,17% nekā valstī. CE 
bioloģijas 12.kl. novadā rezultāti arī šogad ir augstāki par 2,75% nekā valstī kopumā. 

CE Latvijas un pasaules vēsturē novadā rezultāti šogad ir augstāki par 46,06% nekā valstī.  

 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI OPTIMĀLAJĀ LĪMENĪ 11.klasēm 2021./2022.m.g. 
 

Vienlaikus šis bija pirmais mācību gads, kad 11.klašu skolēni pirmo reizi kārtoja 
eksāmenus saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, kārtojot optimālā līmeņa 
eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Madonas novadā centralizēto 
eksāmenu latviešu valodā optimālajā līmenī 11.kl. šogad kārtoja 58 skolēni, novadā rezultāti  
šogad ir zemāki par 3,49% nekā valstī kopumā. CE matemātikā optimālajā līmenī 11.kl. kārtoja 
55 skolēni, novadā rezultāti šogad ir augstāki par 5,08%. CE angļu valodā optimālajā līmenī 
11.kl. kārtoja 98 skolēni, novadā šogad ir augstāki par 1,06% nekā valstī. 


