
  

 

Noslēdzies mācību gads 12.klašu skolēniem. 
  

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas dēļ mainīto mācību gada otrā semestra beigu laiku, 

7.jūlijā noslēdzās mācību gads 12.klašu skolēniem.  

Šobrīd ir uzsākta 50 405 eksāmenu darbu vērtēšana, lai jau 24.jūlijā izsniegtu sertifikātus 

skolēniem, kuri kārtojuši eksāmenus pamattermiņā. Tiem skolēniem (kopumā 556), kuri 

eksāmenus kārto papildtermiņā, sertifikāti tiks izsniegti 30.jūlijā. 

Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas rezultātā 2019./2020. mācību gadā tika atcelti valsts 

pārbaudījumi 9.klašu skolēniem, vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens 

mazākumtautību izglītības programmās, kuru varēja kārtot pēc brīvprātības principa. 

Šajā mācību gadā eksāmenu kārtotāju skaita sadalījums 2019./2020.mācību gadā. 

 Pamattermiņā Papildtermiņā 

Centralizēto eksāmenu eksāmens angļu valodā 12.klasē 12234 138 

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.klasei 1122 11 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasē 895 2 

Centralizētais eksāmens franču valodā 12.klasē 6 

 Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei 1758 34 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasē 546 7 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei 13947 160 

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 

12.klasei 4182 15 

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei 13999 187 

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasē 35 2 

Latviešu valoda (m.t.i.p.) 9.klasei 1681 

  

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa 

likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt 

VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota 

VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs 

eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt. Ja tomēr 

skolēns eksāmenu šajā mācību gadā nenokārto, tad ir iespēja to atkārtoti nokārtot nākamajā 

mācību gadā, atbilstoši noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 

2020./2021. mācību gadā. 

Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentāli. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās 

vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu 
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katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā 

atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, 

B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu 

piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku. 

Ja skolēnam ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi 

paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, VISC var 

izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus. Izziņas tiks 

izsniegtas no 10.jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85. 

Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai 

jāiesniedz VISC. 

 

Informāciju sagatavoja: Liene Bērziņa  

 

https://likumi.lv/doc.php?id=257229#piel2
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2013/index.shtml#vertejums
https://visc.gov.lv/visc/makspak/izzinace.shtml
https://visc.gov.lv/visc/makspak/izzinace.shtml
https://visc.gov.lv/visc/makspak/dokumenti/ceksizzinas_iesniegums.pdf
https://visc.gov.lv/visc/makspak/dokumenti/ceksizzinas_iesniegums.doc

