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NOTEIKUMI PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKU 
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ (MK Nr.289)

Eksāmeni notiek: 

• latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa 2019. gada 22. maijā; 
mutvārdu daļa  - 22. un 23. maijā;

• vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu  
daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 
30. maijā;

• matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā;

• Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā.



Valsts pārbaudījumu norises kārtība MK Nr.1510

• Eksāmena rakstu daļas vadītājs – izglītības iestādes pedagogs 
(katrā eksāmena norises telpā viens).

• Par rakstiskā eksāmena vai kombinētā eksāmena rakstu daļas 
vadītāju nedrīkst būt attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

• Eksāmena mutvārdu daļas vadītājs – attiecīgā mācību 
priekšmeta pedagogs (katrā eksāmena norises telpā viens).

• Vismaz divi eksāmena rakstu daļas vērtētāji – attiecīgā 
mācību priekšmeta vai izglītības jomas pedagogi.

• Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs – attiecīgā mācību 
priekšmeta pedagogs (katrā eksāmena norises telpā viens).



Valsts pārbaudījumu norises kārtība MK Nr.1510

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies noteiktajā 
laikā uz centra izstrādāto eksāmenu un kuriem nepieciešams to kārtot, 
eksāmena laiku nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 
valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā.



Pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai 
(MK Nr.1510)

• 9.klases izglītojamie līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz 
izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, kurā norādīti 
eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

• Izglītojamo iesniegumos norādītos eksāmenus un informāciju par 
nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu izglītības iestāde 
informācijas sistēmā reģistrē līdz attiecīgā mācību gada 15.janvārim. 

• Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot 
papildu eksāmenu, viņš ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā 
eksāmena norises dienas iesniedz izglītības iestādes vadītājam 
rakstisku iesniegumu. 



Valsts pārbaudījumu norises kārtība MK Nr.1510

• Ja izglītojamais nokavē valsts pārbaudes darba sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tā 
norisē. Valsts pārbaudes darba izpildes laiks šādā gadījumā netiek pagarināts.

• Eksāmenu komisija neskaidro valsts pārbaudes saturu izglītojamiem valsts pārbaudes 
darba norises laikā.

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

• Izglītojamie valsts pārbaudes darba norises laikā lieto palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētā 
valsts pārbaudes darba programmā.

• Ja izglītojamais eksāmena laikā lieto valsts pārbaudes darba programmā neminētus 
palīglīdzekļus, traucē citus izglītojamos vai nestrādā patstāvīgi, eksāmena vadītājs 
pieprasa izglītojamā rakstisku paskaidrojumu. Izglītojamo pēc paskaidrojuma sniegšanas 
vai atteikšanās to sniegt eksāmena vadītājs izraida no eksāmena telpas.

• Veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ eksāmena vadītājs atļauj valsts pārbaudes 
darba rakstu daļas norises laikā vienlaikus iziet no telpas ne vairāk kā vienam 
izglītojamam. Šādā gadījumā izglītojamais, kurš kārto eksāmenu, savu rakstu darbu atstāj 
eksāmena vadītājam, kurš uz izglītojamā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes 
faktu un laiku. Izglītojamam valsts pārbaudes darba izpildes laiks netiek pagarināts. 



Valsts pārbaudījumu norises kārtība MK Nr.1510

• Izglītojamais ir tiesīgs lūgt, lai viņa atbilde tiktu fiksēta audioierakstā. 
Šādu lūgumu izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis izsaka ne 
vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgā valsts pārbaudes darba 
norises, iesniedzot rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

• Izglītības iestāde ir tiesīga mutvārdu eksāmena vai valsts pārbaudes 
darba mutvārdu daļas izglītojamo atbildes fiksēt audioierakstā.



Atbalsta pasākumi

• Izglītojamiem, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās vai 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības 
vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā speciālajām 
vajadzībām, centrs nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises 
darbību laikus un atbalsta pasākumus. 

• Eksāmenos var ietvert tikai tos atbalsta pasākumus, kādus 
izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.

• Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no 
atbalsta pasākumu piemērošanas valsts pārbaudes darbos, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.



Dokumenti par pamatizglītības programmas 
apguvi (Vispārējās izglītības likums)

▪ Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un 
sekmju izrakstu.
▪ Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz 
liecību, ja:

nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no 
valsts pārbaudījumiem;
vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts 
pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai 
izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 
ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts 
pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu 
vērtējumu.



MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

• Vispārējās izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=20243

• Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību 
gadā: https://likumi.lv/ta/id/299213-noteikumi-par-valsts-parbaudes-
darbu-norises-laiku-2018-2019nbspmacibu-gada 

•

• Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts 
pārbaudījumiem http://likumi.lv/doc.php?id=72894

• Sīkāka informācija par Valsts pārbaudījumu un centralizēto eksāmenu norisi 
Valsts Izglītības satura centra mājaslapā – eksāmenu programmas, norises 
laiki, rezultātu analīze, aktualitātes: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml
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