
Pielikums Noteikumiem 
Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas 

 īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās 
 
 

Salaspils 1. vidusskolas kombinētā iestājpārbaudījuma programma 
 

Norises laiks: tiks precizēts 

Kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klašu izglītojamo – 
pretendentu - vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību 
vispārējās vidējās izglītības programmām Salaspils 1. vidusskolā. 

Kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts: 9.klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Salaspils 
1. vidusskolas 10. klasēs. 

Kombinētā iestājpārbaudījuma uzbūve: apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums sastāv 
no divām daļām – matemātika un sociālās zinības. Darbs veidots latviešu valodā. 

Kombinētā iestājpārbaudījuma izpildes laiks: divas astronomiskās stundas.  

Kombinētā iestājpārbaudījuma daļas: 

1. daļa: matemātika 

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars: 

Daļa Uzdevumu skaits Maksimālais 
punktu skaits Daļas īpatsvars 

Zināšanas un 
pamatprasmes 15 15 33 % 

Zināšanu lietojums 
standartsituācijās 8 30 67 % 

Saturs: 

1. Skaitļi un izteiksmes; 
2. Vienādojumi, to sistēmas; 
3. Nevienādības, to sistēmas; 
4. Plaknes figūras; 
5. Funkcijas; 
6. Kombinatorikas elementi 

Uzdevumu īpatsvars: 

Uzdevumu veids Uzdevumu skaits Punktu skaits 
Atbilžu izvēles (no četrām) 5 5 
Īso atbilžu  10 10 
Izvērsto atbilžu 8 30 



 

Vērtēšanas kārtība 

1.-15. uzdevumā vērtē izglītojamā atbildes. 16.-23. uzdevumā saskaņā ar izstrādātajiem 
vērtēšanas kritērijiem vērtē izglītojamā uzdevuma risinājumu un atbildes. Izglītojamie 
risinājumu raksta darba lapās katram uzdevumam paredzētajā vietā.  

2. daļa: sociālās zinības 

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars: 
 

Iestājpārbaudījuma 
darba daļu 
īpatsvars 

Uzdevumu skaits Maksimālais 
punktu skaits Daļas īpatsvars 

Darbs ar tekstu  16 16  57 % 
Viedokļa izteikšana 
un argumentācija 1 12 43 % 

 

Uzdevumu īpatsvars: 

Uzdevumu veids Uzdevumu skaits Punktu skaits 
Atbilžu izvēles (no trim) 6 6 
Izvērsto atbilžu par tekstu  5 10 
Viedokļa izteikšana un 
argumentācija 

1 12 

 
Vērtēšanas kārtība: 

 
1.-6. uzdevumā vērtē izglītojamā atbildes testveida uzdevumā, kurā katrā jautājumā ir viena 
pareiza atbilde. 7.-16. jautājumā vērtē izglītojamā atbildes uz jautājumiem saistībā ar tekstu. 
2 punkti tiek piešķirti par pareizu atbildi, 1 punkts – par daļēji pareizu atbildi. 17. uzdevumā 
izglītojamie izsaka savu viedokli apmēram 100 vārdu apjomā par doto tēmu vai jautājumu. 
Viedokļa izteikšanu vērtē pēc snieguma līmeņa apraksta.  
 
 3 punkti 2 punkti 1 punkts 0 punkti 
Saturs Saturs atbilst 

tematam. Domas 
izteiktas 
plānveidīgi un 
loģiski, tās ir 
pamatotas. 

Saturs atbilst 
tematam. 
Izteiktās domas 
pamatotas, bet 
atkārtojas. 

Izteikts 
pretrunīgs 
viedoklis. 
Domas 
nepamatotas vai 
haotiskas. 

Darbs 
neatbilst 
tematam.  

Stils, teksts Dažādas un 
stilistiski 
iederīgas 
teikuma 
konstrukcijas.  

Vienveidīgi 
teikumi. Teksts 
lielākoties viegli 
uztverams.  
 

Vienveidīgi 
teikumi. Stila 
kļūdu dēļ tekstu 
grūti uztvert.  

Vienveidīgi 
teikumi. 
Tekstā paustā 
doma nav 
uztverama. 



Viegli 
uztverams 
teksts. 

Fakti Minēti tematam 
būtiski fakti, kas 
pamato izteiktās 
domas.  

Minēti daži 
būtiski fakti, 
taču visas tekstā 
paustās domas 
nav pamatotas. 

Minēti daži 
būtiski fakti, to 
lietošanā 
redzamas ir 
neprecizitātes.  

Nav minēti 
konkrēti fakti 
vai tie 
neatbilst 
tematam.  

Cēloņsakarības Apskatāmais 
jautājums 
analizēts no 
vairākām 
perspektīvām; 
secinājumi 
pamatoti ar 
faktiem.  

Apskatāmais 
jautājums 
analizēts no 
vairākām 
perspektīvām, 
bet visi 
izteikumi nav 
pamatoti ar 
faktiem. 

Ir daļēja izpratne 
par jautājuma 
ietekmi; 
secinājumi ir 
emocionāli vai 
vienpusīgi.  

Nav norādīta 
apskatāmā 
jautājuma 
ietekme, 
secinājumu 
nav. 

 

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā:  

Visi ieraksti veicami tikai ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. 
Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Ar zīmuli veikti aprēķini (vai atbildes) 
netiek skatīti un vērtēti. Drīkst izmantot lineālu, dzēšgumiju. 
Kopā ar iestājpārbaudījuma darbu izglītojamie NESAŅEM matemātikas formulu lapu, tās 
izmantošana iestājpārbaudījuma laikā nav atļauta. 
Pie izglītojamajiem no brīža, kad ir pieejams iestājpārbaudījuma materiāls līdz pārbaudījuma 
laika beigām, nedrīkst atrasties saziņas un informācijas apmaiņas ierīces  

 
Direktore                                                                                                                         V. Kalniņa 
 
 
 


