VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE
2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

NOTEIKUMI PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKU
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ (MK Nr.289)
Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa – 2019. gada 12.martā,
mutvārdu daļa – 12. un 13. martā;
vācu valodā (kombinēti) - rakstu un mutvārdu daļa – 2019. gada 13. martā;
krievu valodā (kombinēti) - rakstu un mutvārdu daļa 2019. gada 14. martā;
latviešu valodā (rakstiski) – 2019. gada 21. maijā;
matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 24. maijā.

NOTEIKUMI PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKU
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ (MK Nr.289)
Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
Latvijas un pasaules vēsturē (CE rakstiski) - 2019. gada 28. maijā;
fizikā (CE rakstiski) - 2019. gada 30. maijā;
bioloģijā (CE rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijā;
ķīmijā (CE rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijā;
informātikā (kombinēti) – rakstu daļa - 2019. gada 3.jūnijā,
praktiskā daļa 3. un 4. jūnijā;
ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10.jūnijā;
ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijā;

NOTEIKUMI PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SATURU UN
NORISES KĀRTĪBU (MK Nr.335)
• Izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības
iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu*, norādot eksāmenus, kurus
izglītojamais kārtos.
• Izglītojamo iesniegumos norādītos eksāmenus un informāciju par nepieciešamo
eksāmenu materiālu skaitu izglītības iestāde informācijas sistēmā reģistrē līdz
attiecīgā mācību gada 15.janvārim.
• Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu
eksāmenu, viņš ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises
dienas iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu.
• Novērotājs ir pedagogs no citas izglītības iestādes, augstskolas mācībspēks,
pašvaldības atbildīgā amatpersona, kura uzrauga eksāmena norises atbilstību šo
noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises
darbību laikiem.
*norādīt arī 11.klasē nokārtotos izvēles eksāmenus, ja tādi bijuši – «eksāmens kārtots 2017./2018.m.g.»

NOTEIKUMI PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SATURU UN
NORISES KĀRTĪBU (MK Nr.335)
• Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms attiecīgā eksāmena
norises dienas sastāda eksāmena mutvārdu daļas sarakstu izglītojamo kodu
secībā eksāmena mutvārdu daļas norisei.
• Ja izglītojamais nokavē eksāmena sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties
eksāmena norisē un kārtot eksāmenu. Eksāmena izpildes laiks šādā gadījumā
netiek pagarināts.
• Izglītojamie eksāmena laikā var lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti
konkrētā eksāmena programmā*.
• Ja izglītojamais eksāmena laikā lieto eksāmena programmā neminētus
palīglīdzekļus, traucē darbu citiem izglītojamiem vai nestrādā patstāvīgi,
eksāmena vadītājs pieprasa izglītojamā rakstisku paskaidrojumu. Pēc
paskaidrojuma sniegšanas eksāmena vadītājs izraida izglītojamo no eksāmena
telpas. Izglītojamā darbs netiek vērtēts. Attiecīgo eksāmenu izglītojamais
atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.
*pieejamas VISC mājaslapā mēnesi pirms eksāmena

NOTEIKUMI PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SATURU UN
NORISES KĀRTĪBU (MK Nr.335)
• Eksāmena rakstu daļas darba materiālus izglītojamais aizpilda ar
pildspalvu. Zīmuli izglītojamais drīkst lietot tikai zīmējumos.
• Ārkārtas gadījumos (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ)
eksāmena vadītājs var atļaut eksāmena rakstu daļas norises laikā
vienlaikus iziet no telpas ne vairāk kā vienam izglītojamam iepriekš
norīkotas atbildīgās personas pavadībā. Eksāmena izpildes laiks šādā
gadījumā netiek pagarināts.
• Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz
eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot,
eksāmena laiku nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par
valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā.

NOTEIKUMI PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SATURU UN
NORISES KĀRTĪBU (MK Nr.335)
• Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu
uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenti.
• Sertifikātus pašvaldības atbildīgajai amatpersonai izsniedz centrā
piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām (28. jūnijs).
• Izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības mēneša laikā pēc sertifikāta
izsniegšanas iesniegt centrā iesniegumu ar lūgumu pārskatīt
eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegumam pievieno izsniegtā
sertifikāta kopiju.

NOTEIKUMI PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SATURU UN
NORISES KĀRTĪBU (MK Nr.335)
• Ja izglītojamais eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums
izglītojamo neapmierina, attiecīgo eksāmenu izglītojamais atkārtoti
var kārtot nākamajā mācību gadā.

SVARĪGI
▪ AIZLIEGTS izmantot mobilos telefonus, planšetdatorus u.c.
▪ Rakstu daļas sākums pulksten 10:00. Ierašanās vismaz 15 minūtes
pirms eksāmena sākuma.
▪ Ierodoties uz eksāmenu, obligāti līdzi jāņem pase vai ID karte.

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI EKSĀMENOS
• Skolēnu sasniegumi CE tiek izteikti procentuālajā novērtējumā.
• Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā,
norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu
katrā eksāmena daļā.
• Eksāmenus (kas nav CE) vērtē 10 ballu skalā, par tajos iegūtajiem
vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

SVEŠVALODU CE REZULTĀTU IZTEIKŠANA
• Svešvalodu CE rezultātus izsaka Eiropā atzītos līmeņos: B1, B2 vai C1
līmenis.
• Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbilst vismaz B1 līmeņa
aprakstam, tiek norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%).

Procentuālā izpilde CE:
B1 līmenis ir 40-69%,
B2 līmenis ir 70-94%,
C1 līmenis ir 95-100%.

STARPTAUTISKAS TESTĒŠANAS INSTITŪCIJAS
PĀRBAUDĪJUMS SVEŠVALODĀ (MK Nr.543)
1. Izglītojamais, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas
institūcijas pārbaudījumu, vai izglītojamā likumiskais pārstāvis:
attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas
eksāmena norises, kuru aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu,
iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt
svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu;
uzrāda izglītības iestādes vadītājam starptautiskās institūcijas
dokumentu un iesniedz tā kopiju.
2. Izglītojamā iesniegums neierobežo viņa tiesības kārtot svešvalodas
eksāmenu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka centralizēto eksāmenu
saturu un norises kārtību.

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE ATBRĪVOJAMI NO
NOTEIKTAJIEM VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM (MK Nr.112)
• 12.klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās
izglītības ieguvi atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem pašvaldības izveidota
komisija, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga
izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta
atzinums*;
• 12.klases izglītojamo, kurš attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā piedalās
starptautiskās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas
teritorijas, no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz
pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja
iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā līdz attiecīgā gada
1.aprīlim.
*Vispirms iesniegums un ģimenes ārsta atzinums SV direktorei – vismaz 2
mēnešus pirms eksāmena.

ATBALSTA PASĀKUMI
• Izglītojamiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par
atbalsta pasākumu nepieciešamību, centrs eksāmeniem par vispārējo vidējo
izglītību nosaka atšķirīgus eksāmena norises laikus un atbalsta pasākumus.
Nepieciešamos papildu atbalsta pasākumus izglītības iestāde saskaņo ar centru.
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no atbalsta pasākumu
piemērošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.
• Eksāmenos var ietvert tikai tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir
saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.
• Ja izglītojamam pēc attiecīgā mācību gada pirmā semestra veselības stāvokļa
izmaiņu dēļ ir radusies nepieciešamība pēc atbalsta pasākumiem eksāmenos par
vispārējo vidējo izglītību, atbalsta pasākumu raksturu un apmēru iesaka
pedagoģiski medicīniskā komisija.

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI
• Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un
izglītības programmu paraugiem: http://likumi.lv/doc.php?id=257229
• Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību: http://likumi.lv/doc.php?id=207788
• Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā:
https://likumi.lv/ta/id/299213-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20182019nbspmacibu-gada
• Valsts pārbaudījumu norises kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=263462
• Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
http://likumi.lv/doc.php?id=72894
• Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu
ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā: http://likumi.lv/ta/id/276818noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejasvidejas-izglitibas-programma-aizstasanuar-starptautiskas
• Sīkāka informācija par Valsts pārbaudījumu un centralizēto eksāmenu norisi Valsts Izglītības satura
centra mājaslapā – eksāmenu programmas, norises laiki, rezultātu analīze, aktualitātes:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

