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Obligātie centralizētie eksāmeni
MK noteikumi Nr.289

1. Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles

• Angļu valodā – rakstu daļa 2019.gada 12.martā, mutvārdu daļa 12., 
13., 14. martā;

• Vācu valodā – rakstu un mutvārdu daļa 2019.gada 13.martā;

• Krievu valodā – rakstu daļa 2019.gada 14.martā, mutvārdu daļa 14., 
15.martā;

2. Latviešu valodā (rakstiski) – 2019.gada 21.maijā;

3. Matemātikā (rakstiski) – 2019.gada 24.maijā;



4. 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  - rakstu daļa 2019.gada 3.jūnijā, praktiskā daļa – 3.un 
4.jūnijā;

• Ģeogrāfijā (rakstiski) – 2019.gada 10.jūnijā;

• Ekonomikā (rakstiski) – 2019.gada 12.jūnijā;

• Literatūrā (mutiski) – 2019.gada 4.jūnijā;

• Spāņu valodā – rakstu un mutvārdu daļa 2019.gada 6.jūnijā;

• Kulturoloģijā (rakstiski) – 2019.gada 11.jūnijā.



Centralizēto eksāmenu norises kārtība
MK noteikumi Nr. 335

• Izglītojamais, kurš vidējo izglītību iegūst vispārējās vidējās izglītības 
iestādē eksāmenu mācību priekšmetā attiecīgajā mācību gadā drīkst 
kārtot vienu reizi.

• Ja izglītojamais eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums 
izglītojamo neapmierina, attiecīgo eksāmenu izglītojamais atkārtoti 
var kārtot nākamajā mācību gadā.

• 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.

• Eksāmena rakstu daļas darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. 
Zīmuli (arī krāsaino) izglītojamais drīkst lietot tikai zīmējumos.

• Izglītojamais, kas ir pabeidzis eksāmena rakstu daļu, pēc kuras saskaņā ar 
eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem ir paredzēts 
starpbrīdis vai eksāmena beigas, eksāmena darbu nodod eksāmena vadītājam 
un atstāj eksāmena telpu.



• 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. Šādā gadījumā izglītojamais 
savu rakstu darbu atstāj eksāmena vadītājam, kurš uz izglītojamā 
veiktā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes faktu un laiku. 
Izglītojamam eksāmena izpildes laiks netiek pagarināts. 

• Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu 
uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenti.



Pieteikšanās eksāmeniem

1. 12.klases izglītojamie līdz 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes 
vadītājam rakstisku iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus 
izglītojamais kārtos (būs centralizēti, audzināšanas stundā).

2. Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus, viņš ne 
vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas 
iesniedz izglītības iestādes vadītājam attiecīgu rakstisku iesniegumu.



Svešvalodu eksāmena aizstāšana
MK noteikumi Nr. 543

Izglītojamais, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas 
institūcijas pārbaudījumu:

• 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.



Nosacījumi:

• Izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju 
un to piedāvāto eksāmenu sarakstā; 

• Skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši Eiropas 
kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes 
līmeņiem;

• SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.- 12.klase) , un 
dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE 
norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).



Atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem
MK noteikumi Nr. 112

• No valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 
atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem, pamatojoties uz pilngadīga 
izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja 
iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta atzinums;

• Ģimenes ārsts atzinumu izsniedz, ja izglītojamais ir reģistrēts ārsta 
pacientu sarakstā un atrodas viņa aprūpē vismaz sešus mēnešus.

• Atzinumā norāda diagnozi, kura var būt par pamatu izglītojamā 
atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem, un atbrīvojuma termiņu.

• Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no 
valsts pārbaudījumiem, ir tiesīgs kārtot valsts pārbaudījumus 
attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā.



Valsts pārbaudes darba rezultātu paziņošana 

• Rakstisks eksāmens –triju darbdienu laikā pēc eksāmena norises dienas;

• Kombinēts (rakstiskā un mutiskā daļa) valsts pārbaudes darbs –četru 
darbdienu laikā pēc pārbaudes darba norises.

• Izglītojamā iegūtais vērtējums CENTRALIZĒTAJĀ eksāmenā tiek ierakstīts 
centra izsniegtajā sertifikātā.

• Sertifikātus pašvaldības atbildīgajai amatpersonai izsniedz centrā piecu 
nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām (28.jūnijs).

• Izglītojamajam ir tiesības mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas 
iesniegt centrā iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto 
vērtējumu.



Informācija:

• https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml

• MK noteikumi Nr. 112 - https://likumi.lv/doc.php?id=72894

• MK noteikumi Nr. 289 - https://www.vestnesis.lv/op/2018/102.6

• MK noteikumi Nr. 335 - https://likumi.lv/doc.php?id=207788

• MK noteikumi Nr. 543 - https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-
svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-
programma-aizstasanu-ar-starptautiskas

• MK noteikumi Nr. 1510 - https://likumi.lv/doc.php?id=263462
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