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NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS 
STANDARTU (MK Nr.468)

23. Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir šādi:

23.1. eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības 
programmās;

23.3. eksāmens matemātikā;

23.4. eksāmens Latvijas vēsturē;

23.6. eksāmens svešvalodā.



NOTEIKUMI PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES 
LAIKU 2016./2017. MĀCĪBU GADĀ (MK Nr.269)

5. Eksāmeni notiek:

5.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 
(kombinēti) - rakstu daļa - 2017. gada 17. maijā, mutvārdu daļa - 17. un 18. 
maijā;

5.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa -
2017. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;

5.4. matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 30. maijā;

5.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 6. jūnijā.



NOTEIKUMI PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES 
LAIKU 2016./2017. MĀCĪBU GADĀ (MK Nr.269)

6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus 
noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

6.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 
(kombinēti) - 2017. gada 14. jūnijā;

6.4. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2017. gada 16. 
jūnijā;

6.5. matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 20. jūnijā;

6.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 22. jūnijā.



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)

4. Valsts pārbaudījumi ir diagnosticējošais darbs un eksāmens.

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

22. Izglītības iestāde līdz attiecīgā gada 15.janvārim reģistrē valsts 
pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) 
9.klases un vidusskolas izglītojamos un viņu iesniegumos norādītos centra 
sagatavotos eksāmenus.

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



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)

29. Valsts pārbaudes darbs var būt rakstisks vai mutvārdu, vai kombinēts
(rakstu un mutvārdu daļa vai rakstu un praktiskā daļa).

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

70. Diagnosticējošā darba vadītājs vai eksāmenu komisija neskaidro valsts 
pārbaudes saturu izglītojamiem valsts pārbaudes darba norises laikā.

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

*pieejamas VISC mājaslapā 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml


VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)

72. Ja 9. un 12.klases 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.

73. Par izglītojamā pārkāpumu un izraidīšanu no eksāmena telpas 
eksāmena vadītājs vai viens no eksāmena komisijas locekļiem pēc 
eksāmena sagatavo aktu. Ja izglītojamais nav sniedzis paskaidrojumu, to 
norāda aktā. Aktu un izglītojamā paskaidrojumu eksāmena vadītājs nodod 
izglītības iestādes vadītājam izvērtēšanai.



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)

81. Valsts pārbaudes darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. 
Zīmuli izglītojamais lieto tikai zīmējumos.

82. Ja izglītojamais ir pabeidzis eksāmenu vai eksāmena darba daļu, pēc 
kuras saskaņā ar valsts pārbaudes darba norises darbību laikiem ir 
paredzēts starpbrīdis, viņš nodod izpildīto eksāmena darbu vai eksāmena 
darba daļu eksāmena vadītājam un atstāj eksāmena telpu.

83. Veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ diagnosticējošā darba vai 
eksāmena vadītājs atļauj valsts pārbaudes darba rakstu daļas norises laikā 
vienlaikus iziet no telpas ne vairāk kā vienam izglītojamam.

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



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)

107. Izglītojamo aizpildītos valsts pārbaudes darbus izglītības iestādē uzglabā 
līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tos iznīcina.

108. Eksāmena komisija nevērtē izglītojamā izpildīto eksāmena darbu, tā daļu 
vai atsevišķus uzdevumus, ja:

108.1. eksāmena darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

108.2. eksāmena darbs, tā daļa vai atsevišķi uzdevumi ir izpildīti ar zīmuli 
(izņemot zīmējumus);

108.3. eksāmena darbā konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un 
aprēķinu vai tekstu (zīmējumā lietotie burtu apzīmējumi neatbilst aprēķinos 
lietotajiem burtu apzīmējumiem vai pats zīmējums neatbilst aprēķiniem, kas 
veikti, pamatojoties uz zīmējumu, vai zīmējums neatbilst pamatojuma tekstam);

108.4. izglītojamo eksāmena darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav 
veikts patstāvīgi);



VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA 
(MK Nr.1510)
13. Izglītojamiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinums par 
atbilstošas izglītības programmas īstenošanu vai 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. Izglītības iestāde izvērtē centra ieteiktos atbalsta 
pasākumus un, ja nepieciešams, ir tiesīga piemērot papildu atbalsta pasākumus. 
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu 
piemērošanas valsts pārbaudes darbos, iesniedzot rakstisku iesniegumu izglītības 
iestādes vadītājam.
14. Valsts pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus*, kādi paredzēti 
atbilstošajam traucējuma veidam un kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības 
programmas īstenošanas procesā.
80. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuriem noteikts atšķirīgs valsts pārbaudes 
darba norises darbību laiks un atbalsta pasākumi, kurus atļauts izmantot valsts 
pārbaudes darba norises laikā, valsts pārbaudes darbu kārto atsevišķā telpā.
*tiek publicēti VISC mājaslapā



SVARĪGI!

• Kārtot Valsts pārbaudes darbus iespējams arī ar nepietiekamu vērtējumu 
kādā no mācību priekšmetiem (zemāk par «4»).

• Pamatizglītības sertifikātu izsniegšana 09.06.2017.

• Pēc eksāmena rezultātu paziņošanas izglītojamam vai viņa likumiskajam 
pārstāvim ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt pašvaldības atbildīgajai 
amatpersonai rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmena darbā 
saņemto vērtējumu.

• AIZLIEGTS izmantot mobilos telefonus, planšetdatorus, u.c.

• Eksāmenu rakstu daļas sākums pulksten 10:00. 



KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE ATBRĪVOJAMI NO 
NOTEIKTAJIEM VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM (MK Nr.112)

• 9.klases vai 12.klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības vai 
vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem šo 
noteikumu 6. vai 7.punktā noteiktā iestāde* vai amatpersona, pamatojoties uz 
pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, 
kam pievienots ģimenes ārsta atzinums;

• 12.klases izglītojamo, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes 
darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā piedalās 
starptautiskās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas, no 
valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības 
un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai 
nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un 
zinātnes ministrijā līdz attiecīgā gada 1.aprīlim.

*Siguldas Novada pašvaldība
**Vispirms iesniegums un ģimenes ārsta atzinums SVĢ direktoram

http://likumi.lv/doc.php?id=72894#p6
http://likumi.lv/doc.php?id=72894#p7


KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE ATBRĪVOJAMI NO 
NOTEIKTAJIEM VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM (MK Nr.112)

2. Ģimenes ārsts (turpmāk - ārsts) šo noteikumu atzinumu izsniedz, ja izglītojamais 
ir reģistrēts ārsta pacientu sarakstā un atrodas viņa aprūpē vismaz sešus mēnešus.

3. Atzinumā norāda diagnozi, kura var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no 
valsts pārbaudījumiem (pielikums), un atbrīvojuma termiņu.

Pielikums: Slimības, kuras var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts 
pārbaudījumiem.



VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

39.pants. Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi

(1) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

(2) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina 
pamatizglītības sertifikāts. Pamatizglītības sertifikātā uzrādītais mācību sasniegumu vērtējums 
attiecīgajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās 
pakāpes izglītības programmās, ja tajās tiek organizēti iestājpārbaudījumi.

(3) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts* vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) 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.

*nv



MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

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

• Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem: 
http://likumi.lv/doc.php?id=268342

• Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā: 
http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-
2016-2017-macibu-gada

• Valsts pārbaudījumu norises kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=263462

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

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

http://likumi.lv/doc.php?id=20243
http://likumi.lv/doc.php?id=268342
http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada
http://likumi.lv/doc.php?id=263462
http://likumi.lv/doc.php?id=72894
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml


PALDIES PAR UZMANĪBU!


