
Vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudījumi 
2019./2020. mācību gadā  

Kā eksāmeni notiek 9. un 12. klasēs šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem? 

NENOTIEK - 9. klases vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeni. 

Izņēmums: iespēja kārtot latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību izglītības 
programmās. 

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto trīs obligātie 
centralizētie eksāmeni:  

 vienā svešvalodā (pēc izvēles)  

 latviešu valodā  

 matemātikā  

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu eksāmenu norisi, nepieciešama pārreģistrēšanās, ko 
jāveic līdz 15. maijam.  

 pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību 
izglītības programmās 9. klasei precizēt līdz 15. maijam; 

 saskaņojot eksāmenu norises vietas, izvērtēt pašvaldību iespēju 
nodrošināt eksāmenā novērotāju un svešvalodu eksāmenu vērtētāju 
klātbūtni. 

Kādas izmaiņas ir veiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.335 «Noteikumi par 
centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību»? 

Ministru kabineta noteikumos Nr.335 «Noteikumi par centralizēto eksāmenu 
saturu un norises kārtību» veiktas šādas izmaiņas: 

42. punkts. “Novērotājs ir pedagogs no citas izglītības iestādes, pašvaldības 
atbildīgā amatpersona vai persona, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu, vai 
augstskolas mācībspēks, kas uzrauga eksāmena norises atbilstību šo noteikumu 
prasībām un attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību 
laikiem.” 

138. punkts. “Šajos noteikumos minētās darbības, kas saistītas ar sagatavošanos 
2019./2020. mācību gada eksāmeniem un nav veiktas 2020. gadā Latvijā 
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, attiecīgās 



amatpersonas veic nekavējoties, bet ne vēlāk kā divas nedēļas līdz attiecīgā 
eksāmena norises dienai.” 

Kāds ir eksāmenu grafiks 2019./2020.gadā?  

 

Eksāmenu grafiks PDF formātā pieejams VISC vietnē: 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2020.pdf 

Kādas izmaiņas šobrīd ir eksāmenu programmās?  

VISC ir veicis izmaiņas pārbaudījumu programmās. Ar visām izmaiņām ir 
iespējams iepazīties VISC mājas lapā.  

Programmas pieejamas VISC vietnē:  
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/vpd_progr_v
isas_2020.pdf 

Būtiskākās izmaiņas: 

 pārskatīti vērtēšanas kritēriji; 

 samazināts eksāmenu ilgums (3h) (izņēmums – skolēniem ar atbalsta 
pasākumiem); 

 samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi; 

 svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas. 

Kāda būs eksāmenu norise? 

 jāievēro Veselības ministrijas un SPKC noteiktie ierobežojumi 
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 eksāmenu norise plānota bez starpbrīža (ja skolēnam nepieciešams, 
eksāmena laikā var iziet no telpas, bet pa vienam nevis kolektīvi) 

 centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti  

 visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas 

 atbildes, uzdevumu risinājumu gaita, zīmējumi jāveic tikai ar tumšas 
(zilas/melnas) tintes pildspalvu 

Eksāmena laikā pie skolēna NEDRĪKST atrasties ierīces (planšetdators, 
piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u. c. saziņas un informācijas 
apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību 
laikos. 

Eksāmenu norises darbības laiki 9. un 12.klase publicēti VISC vietnē: 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/norlaiki/2020_vpbdnor_9
kl_12kl.pdf 

Vai notiks apvienotie eksāmeni? 

Apvienotie eksāmeni ir iespējami. Bet skolas un pašvaldības var pieņemt 
lēmumu apvienoto eksāmenu nerīkot. Par to aicinām informēt VISC, lai attiecīgi 
izvērtētu apvienotā eksāmena norisi. Ja pašvaldības lūgs iespēju organizēt 
atsevišķus eksāmenus, VISC atbalstīs šo iespēju, bet skolām un izglītības 
pārvaldei būs jānodrošina, ka eksāmena laikā uz vietas ir skolas vadītājs, 
eksāmena vadītājs un novērotājs pat, ja eksāmenu kārtos tikai viens skolēns. 
Eksāmenu norises vietas saskaņošana notiek MK nr.335 kārtībā. 

Vai ir kādi norādījumi, kā ievērot drošību, organizējot eksāmenu darba materiālu 
izdali? 

Parasti ir tā, ka uz katru skolu VISC nosūta darba lapas (tik, cik skolā ir eksāmenu 
kārtotāju) un tad skola pati tālāk organizē darba lapu sadali pa kabinetiem, 
kuros skolēni kārto eksāmenu. Arī šogad notiks tāpat. Pamatā visi darba 
materiāli ir sapakoti pa 10 iepakojumiem pakā. Skolām pašām būs jānodrošina 
rakstu darbu tēmu, kuru piegāde notiks VPIS uzreiz pēc eksāmena sākuma,  
sakopēšana.   

Valodu eksāmenu mutvārdu daļas materiāli tiks piegādāti VPIS, biļešu skaits būs 
jāsakopē tik eksemplāros, cik ir skolēnu. Lai skolēns var izvēlēties savu 
eksāmena biļeti, atbildēt un pēc tam nolikt eksāmena telpā speciāli tam 
paredzētā vietā. Šī biļete otrreiz netiek izmantota. Tādējādi katram skolēnam 
būs iespēja paņemt eksāmena biļeti, kurai iepriekš neviens cits skolēns nebūs 
pieskāries.  
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Svešvalodu eksāmenu audioieraksti tiks piegādāti gan CD formā (tik, cik bija 
pieteikti martā), gan arī tos būs iespēja lejupielādēt no VPIS MP3 formātā. 

Kuri skolēni drīkst kārtot izvēles centralizētos un skolas organizētos neobligātos 
eksāmenus? 

Jebkurš skolēns, kurš beidzis konkrētā mācību priekšmeta kursu, drīkst kārtot 
izvēles centralizēto/necentralizēto vai skolas organizēto eksāmenu. Parasti šos 
eksāmenus izvēlas kārtot 10. un 11. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības 
iestāžu 1., 2. un 3. kursa audzēkņi. Izglītības iestādēm ir jānodrošina  
pārbaudījumu norise, ja skolēnam konkrētais mācību priekšmeta vērtējums ir 
nepieciešams tālākā izglītības posmā.  

Vai eksāmenos novērotāji var būt arī citu skolu pedagogi? 

Par eksāmena novērotāju drīkst būt skolotājs no citas izglītības iestādes, 
pašvaldības norīkota persona. Novērotājs var būt ne tikai skolotājs, bet jebkura 
persona, ar kuru pašvaldība ir slēgusi līgumu.  

Skolēni baidās, ka šogad eksāmens būs pilnīgi citādāks nekā iepriekšējos gados un 
viņi nemācēs to izpildīt? 

Tas, kas atšķiras no iepriekšējiem gadiem, ir eksāmena uzdevumu skaita un 
apjoma samazināšana. Jaunu, iepriekš nepazīstamu uzdevumu pievienošana 
eksāmenos nebūs. Ar uzdevumu veidiem var iepazīties eksāmenu programmās. 
Eksāmenos būs tādi paši uzdevumi kā iepriekšējos gados. Aicinām izmantot VISC 
sagatavotos materiālus, lai palīdzētu skolēniem sagatavoties noslēguma 
pārbaudījumiem.  

Atbalsta materiāli pieejami VISC vietnē: 
https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200318.shtml#paligs 
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