
Par vērtējuma izteikšanu  

centralizētajos eksāmenos 

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo 

mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu 

ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo 

procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena 

daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā 

atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 

„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību 

priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 

10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto 

valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. (sertifikāta paraugs no 

2015.gada) 

Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma 

procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no 

skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta 

kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība 

pret maksimāli iespējamo punktu skaitu. Procentuālo vērtējumu 

eksāmena daļā veido iegūto punktu skaita attiecība pret daļas maksimālo 

iespējamo punktu skaitu. 

 

PIEMĒRI  

Matemātikā – kopvērtējums 85% (zināšanas un pamatprasmes 96%, 

zināšanu lietojums standartsituācijās 80%, zināšanu lietojums nestandarta 

situācijās 80%). 

1.daļā (zināšanas un pamatprasmes) iegūti 24 punkti no 25 

maksimālajiem, kas ir 96%. 2.daļā (zināšanu lietojums standartsituācijās) 

iegūti 32 punkti no 40 maksimālajiem, kas ir 80%. 3.daļā (zināšanu 

lietojums nestandarta situācijās) iegūti 12 punkti no 15 maksimālajiem, 

kas ir 80%. 

Kopvērtējums = (24+32+12) : (80 maksimāli iespējamie) jeb 85% no 

darba. 

http://likumi.lv/doc.php?id=257229#piel2
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20150831_sert_2015.jpg
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20150831_sert_2015.jpg
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Bioloģijā –kopvērtējums 50% (zināšanas un pamatprasmes 70%, 

zināšanu lietojums standartsituācijās 50%, zināšanu lietojums nestandarta 

situācijās 20%, pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu 33%). 

1.daļā (zināšanas un pamatprasmes) iegūti 21 punkts no 30 

maksimālajiem, kas ir 70%. 2.daļā (zināšanu lietojums standartsituācijās) 

iegūti 12 punkti no 24 maksimālajiem, kas ir 50%. 3.daļā (zināšanu 

lietojums nestandarta situācijās) iegūti 3 punkti no 15 maksimālajiem, kas 

ir 20%. 4.daļā (pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu) iegūti 2 punkti 

no 6 maksimālajiem, kas ir 33%. 

Kopvērtējums = (21+12+3+2) : (75maksimāli iespējamie) jeb 50% no 

darba. 

Eksāmena daļās nav vienāds maksimālais punktu skaits, tāpēc daļu vidējā 

vērtība neatbilst kopvērtējumam. Turklāt, piemēram, dabaszinātņu 

priekšmetos 4.daļā iegūtais punktu skaits nav vis 24 punkti, bet gan 6 

punkti, jo šai daļai tiek piemērots vērtēšanas koeficients – 0,25. 

Jāievēro, ka dažādos eksāmenos ir atšķirīgs eksāmenu daļu īpatsvars. 

Eksāmena darba subjektīvās daļas tiek vērtētas vairākas reizes, tāpēc to 

vērtējums datu bāzē tiek izteikts ar decimāldaļām, taču, lai nodrošinātu 

objektīvu sniegumu sadalījumu, decimāldaļas nenoapaļo, bet atspoguļo 

veselo skaitli. 

 

PIEMĒRS 

Ja skolēns ieguvis kādā daļā vai kopvērtējumā 58,832%, sertifikātā šis 

skaitlis tiks attēlots kā 58%. 
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Par vērtējumu valodu centralizētajos eksāmenos 

izglītojamam, kurš atbrīvots no kādas valsts 

pārbaudījuma daļas 

Pamatizglītības sertifikātā vai vispārējās vidējās izglītības sertifikātā par 

tās eksāmena daļas, kuru izglītojamais nekārto, vērtējumu tiek veikts 

ieraksts "atbrīvots". Šajā gadījumā kopvērtējums eksāmenā tiek noteikts 

ar atšķirīgu metodi salīdzinājumā ar pārējiem izglītojamiem – no 

izglītojamā iegūtā vērtējuma tajās eksāmena daļās, kurās viņš ir 

piedalījies. Vērtējuma neesamība eksāmena daļā, uz kuru ir attiecināms 

atbrīvojums, neietekmē eksāmenā iegūto vērtējumu. 

PIEMĒRS 

Izglītojamais angļu valodas centralizētajā eksāmenā ir atbrīvots no 

mutvārdu daļas. Piedaloties eksāmenā, izglītojamais attiecīgi iegūs 

vērtējumu lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas daļā, 

taču mutvārdu daļā vērtējuma nebūs. Lai trūkstošais vērtējums mutvārdu 

daļā neietekmētu kopējo procentuālo novērtējumu, kopvērtējumu nosaka 

izglītojamā iegūto vērtējumu attiecinot pret maksimālo vērtējumu tajās 

pārbaudījuma daļās, kurās izglītojamais ir piedalījies. 

 

Kopvērtējums tiek rēķināts, izmantojot formulu – izglītojamā iegūtais 

kopīgais punktu skaits pret maksimāli iespējamo kopīgo punktu skaitu 

kārtotajās darba daļās. 

 Lasīšana 
Klausī- 

šanās 

Valodas 

lietojums 

Rakstī-

šana 
Runāšana Kopā 

Kop- 

vērtējums % 

Max 

punkti 

30 30 30 30 30 150 100 

Izglītojamā 

iegūtie 

punkti 

25 20 20 22 atbrīvots 87 73 

 

kopvērtējums = 73,0
120

87
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 = 73% 

 


