
E.Puriņa 

 

 

 

Par vērtējumu valodu valsts pārbaudījumos izglītojamajam, kurš 

atbrīvots no kādas valsts pārbaudījuma daļas 

 

 

Ja izglītojamais runas vai dzirdes traucējumu dēļ nevar kārtot kādu valodu 
pārbaudes darba daļu, tad izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis raksta 
izglītības iestādes vadītājam iesniegumu, kuram pievieno ārsta atzinumu. 

Ja izglītojamais, kuram ir runas vai dzirdes traucējums, kārto centralizēto 
valodu eksāmenu, izglītības iestādes vadītājs nosūta Valsts izglītības satura 
centram (turpmāk – VISC) iesniegumu par izglītojamā nepiedalīšanos attiecīgajā 
eksāmena daļā. Iesniegumam pievieno ārsta atzinumu, kurā ir norādīts 
izglītojamā runas vai dzirdes traucējums. Iesniegums jānosūta VISC līdz 
pārbaudes darba norises dienai. 

Pamatizglītības sertifikātā vai vispārējās vidējās izglītības sertifikātā par 
tās eksāmena daļas, kuru izglītojamais nekārto, vērtējumam paredzētajā vietā 
tiks veikts ieraksts "atbrīvots". Šajā gadījumā kopvērtējums eksāmenā tiks 
noteikts ar atšķirīgu metodi salīdzinājumā ar pārējiem izglītojamajiem – no 
izglītojamā iegūtā vērtējuma tajās eksāmena daļās, kurās viņš ir piedalījies. 
Vērtējuma neesamība eksāmena daļā, uz kuru ir attiecināms atbrīvojums, 
neietekmēs eksāmenā iegūtā vērtējuma līmeni (skat. 1.un 2. piemēru). 

 
1.piemērs (centralizētais eksāmens). 
Izglītojamais K ir atbrīvots no mutvārdu daļas, bet vēlas kārtot 

centralizēto angļu valodas eksāmenu. Piedaloties eksāmenā, izglītojamais 
attiecīgi iegūs vērtējumu lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas 
daļā, taču mutvārdu daļā vērtējuma nebūs. Lai trūkstošais vērtējums mutvārdu 
daļā neietekmētu vērtējuma līmeni, izglītojamā kopvērtējums līmeņu izteiksmē 
tiks noteikts, nevis pret maksimālo darbā iegūstamo vērtējumu, bet pret 
maksimālo vērtējumu tajās pārbaudījuma daļās, kurās izglītojamais ir piedalījies. 

 

 Lasīšana Klausī- 
šanās 

Valodas 
lietojums 

Rakstī-
šana Runāšana Kopā 

Kop- 
vērtējums 

%* 
Max punkti 30 30 30 30 30 150 100 

Izglītojamais 
G 

30 30 30 30 30 150 100 

Izglītojamais 
H 

25 30 24 20 26 125 83 

Izglītojamais 
I 

30 atbrīvots 30 30 30 120 100 
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Izglītojamais 
K 

25 20 20 22 atbrīvots 87 73 

Izglītojamais 
L 

24 20 23 18 25 110 73 

Izglītojamais 
F 

10 10 15 15 10 60 40 

Izglītojamais 
N 

30 25 30 24 atbrīvots 109 91 

 
Kopvērtējums tiek rēķināts, izmantojot formulu - izglītojamā iegūtais 

kopīgais punktu skaits pret maksimāli iespējamo kopīgo punktu skaitu 
kārtotajās darba daļās. Kopvērtējumu izmanto vērtējuma līmeņa noteikšanā. 

Izglītojamā K kopvērtējuma noteikšana: 
 
kopvērtējums = 73,0

120
87

30303030
22202025  = 73% 

 
Tabulā redzams, ka izglītojamais I, kurš ir atbrīvots no eksāmena 

klausīšanās daļas un pārējās daļās ir ieguvis maksimālo punktu skaitu, eksāmenā 
iegūst maksimāli iespējamo kopvērtējumu tāpat, kā skolēns G, kurš ir kārtojis 
visas eksāmena daļas un visās daļās ieguvis maksimālo punktu skaitu. 

Izglītojamie, kuru vērtējumi atsevišķās eksāmena darba daļās ir līdzīgi, 
kopvērtējumā iegūst vienādu rezultātu, kaut arī viens no viņiem ir bijis atbrīvots 
no kādas eksāmena daļas (skolēni K un L). 

 
Izglītības iestādē analogi jānosaka vērtējums izglītojamajam, kurš 

atbrīvots no kādas valodu pārbaudes darba daļas, pārbaudes darbā, kas nav 
centralizētais eksāmens. 

 
 
2.piemērs. 
Izglītojamais D ir atbrīvots no mutvārdu daļas, bet vēlas kārtot 

svešvalodas eksāmenu 9.klasē. 

 Lasī-
šana 

Klausī- 
šanās 

Valodas 
lieto-
jums 

Rakstī- 
šana 

Runā- 
šana Kopā Apguves 

koeficients Balles 

Max punkti 20 20 20 25 12 97 1 10 

Izglītojamais 
A 

20 18 15 20 12 85 0,88 9 

Izglītojamais 
B 

15 atbrīvots 15 15 10 55 0,63 5 

Izglītojamais 
C 

20 20 20 25 atbrīvots 85 1 10 
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Izglītojamais 
D 

19 18 10 10 atbrīvots 57 0,67 6 

Izglītojamais 
E 

17 18 10 10 10 65 0,67 6 

Izglītojamā D kopvērtējuma noteikšana: 

kopvērtējums = 67,0
85
57

25202020
10101819 = 67%, kas pēc dotās skalas 

atbilst 6 ballēm. 

Punkti 1–10 11–21 22–32 33–49 50–61 62–71 72–78 79–86 87–92 93–97 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*kop 

vērt.% 
1–10 11–21 22–33 34–50 51–63 64–73 74–81 82–88 89–94 95–100 

* punktu robežas izteiktas procentos 
 Ja vēlaties saņemt informāciju par atbrīvošanu no kādas valsts pārbaudījumu 

daļas,  aicinām  sazināties  ar  Valsts  izglītības  satura  centra  Vispārējās izglītības 
          pārbaudījumu nodaļas vecāko referentu Andreju Sirotkinu ( tālr. 60001605) 

. 

mailto:eva.purina@visc.gov.lv

