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Informācija Priekuļu tehnikuma 2.un 3.kursu audzēkņiem un vecākiem par  

Centralizētajiem eksāmeniem  

vispārizglītojošos mācību priekšmetos 

 
Vispārīgā informācija 

Pamatojoties uz MK 27.06.2000. noteikumu Nr. 211 ,,Noteikumi par valsts profesionālās vidējās 

izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 13.1.2. punktu, izglītojamiem, kuri uzsāk mācības 

pēc pamatizglītības ieguves, jākārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos:  

1. latviešu valodā; 

2. pirmajā svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu); 

3. matemātikā; 

4. audzēkņa izvēlētā mācību priekšmetā (kura apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām). 

Izvēles centralizētie eksāmeni var būt vairāki (sk. 1.tabulu). 

Par centralizēto eksāmenu norises kārtību 

Pamatojoties uz MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 ,,Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un 

norises kārtību”: 

 Centralizēto eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja izglītojamais 

eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums izglītojamo neapmierina, attiecīgo eksāmenu 

izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā. 

Eksāmena vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms eksāmena rakstu daļas sākuma ielaiž 

izglītojamos eksāmena telpā, pārbauda izglītojamo personu apliecinošu dokumentu (pase vai 

personas apliecība (ID karte) (sk. 1.att.) un informē katru izglītojamo par viņam piešķirto kodu. 

 

 
1. att. ID karte 

 Ja izglītojamais nokavē eksāmena sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties eksāmena norisē. 

Eksāmena izpildes laiks šādā gadījumā netiek pagarināts. 

 Izglītojamajiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un 

kuriem nepieciešams to kārtot, eksāmena laiku nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā. 

 Izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot 

nākamajā mācību gadā. 

 Izglītojamajam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības viena mēneša laikā 

pēc sertifikāta izsniegšanas iesniegt Valsts izglītības satura centrā (VISC) iesniegumu ar lūgumu 

pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegumam pievieno izsniegtā sertifikāta oriģinālu. 

 

Priekuļu tehnikums nosaka, ka izglītojamajam uz eksāmenu jāierodas lietišķai videi piemērotā apģērbā 

un vismaz 30 min. pirms eksāmena sākuma. Eksāmena norises telpā NEDRĪKST ienest mobilo telefonu, 

vai citas elektroniskās saziņas ierīces. 

 

Vērtējums centralizētajā eksāmenā 
Centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālajā novērtējumā. Iegūto 

novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un 

procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. 

Izglītojamajiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst noteiktajam valodas prasmes 

B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. 
Valodas prasmes līmeni nosaka šādi kritēriji:  

C2 – spēj viegli saprast gandrīz visu dzirdēto vai lasīto. Atsaucot atmiņā izteiktos argumentus un viedokļus, spēj 

apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu vai rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt. Spēj izteikties spontāni, 

raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās;  

C1 – spēj saprast dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztvert zemtekstu. Spēj izteikties radoši un 

spontāni, īpaši nemeklējot vārdus. Spēj atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un 
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profesionālajā jomā. Spēj izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītiem jautājumiem, labi 

pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus;  

B2 – spēj saprast galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, arī diskusijās par 

profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Spēj sarunāties samērā brīvi un spontāni, saziņa ar dzimtās valodas 

lietotājiem noris bez aizķeršanās. Spēj skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, pamatot savu viedokli, 

izklāstot dažādu variantu priekšrocības un trūkumus;  

B1 – spēj saprast svarīgāko skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem tematiem tekstos, kas saistīti ar 

darbu, skolu, brīvo laiku utt. Spēj gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur runā 

apgūstamajā valodā. Spēj izveidot vienkāršu, saistītu tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem tematiem. Spēj 

aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus, plānus;  

A2 – spēj saprast atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus par aktuāliem sadzīves jautājumiem (piemēram, 

informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, tuvāko apkārtni, darba iespējām). Spēj sazināties situācijās, kurās 

notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem jautājumiem. Spēj vienkāršos vārdos pastāstīt par sevi, tuvāko 

apkārtni, izteikt savas vajadzības;  

A1 – spēj saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes, lai nodrošinātu konkrētas vajadzības. Prot 

iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot personiskus jautājumus un atbildēt uz tiem, piemēram, par savu dzīves vietu, 

pazīstamiem cilvēkiem, par lietām, kas viņam (viņai) pieder. Spēj elementārā līmenī sazināties, ja otrs runā lēnām, 

skaidri un ir gatavs palīdzēt. 

 

1. tabula 

 

Centralizēto eksāmenu norises laiki 

Izglītības programma/ 

Iegūstamā kvalifikācija 

Obligāti kārtojamie 

centralizētie eksāmeni 

Centralizētā eksāmena 

kārtošanas laiks 

 (semestris, kurss) 

Izvēles centralizētie 

eksāmeni  

(jāizvēlas kāds no 

piedāvātajiem 

centralizētajiem 

eksāmeniem; drīkst 

kārtot vairākus) 

Centralizētā 

eksāmena 

kārtošanas laiks  

(kurss, 

semestris) 

Lauksaimniecības tehnika/ 

Lauksaimniecības 

tehnikas mehāniķis 

2. un 3. kurss 

 (2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. 

Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Autotransports/ 

Automehāniķis 

2. un 3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Komerczinības/  

Agrārā sektora 

komercdarbinieks 

3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

1. kurss, 2. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. 

 

Autotransports/ 

Autoelektriķis 

3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Datorsistēmas/ 

Datorsistēmu tehniķis 

2. un 3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Būvniecība/  

Ēku būvtehniķis 

2. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules  

vēsture 

2. kurss, 4.sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 
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Sagatavoja izglītības metodiķe S. Blīgzna 

19.10.2016. 

Izglītības programma/ 

Iegūstamā kvalifikācija 

Obligāti kārtojamie 

centralizētie eksāmeni 

Centralizētā eksāmena 

kārtošanas laiks 

 (semestris, kurss) 

Izvēles centralizētie 

eksāmeni  

(jāizvēlas kāds no 

piedāvātajiem 

centralizētajiem 

eksāmeniem; drīkst 

kārtot vairākus) 

Centralizētā 

eksāmena 

kārtošanas laiks  

(kurss, 

semestris) 

Būvdarbi/  

Apdares darbu 

tehniķis 

3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

 2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Būvdarbi/  

Ēku celtnieks 

3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Lauksaimniecība/  

Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs 

2. un 3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Fizika 1. kurss, 2. sem. 

Ēdināšanas pakalpojumi/  

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

2. un 3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

2. kurss, 4. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. Ķīmija 1. kurss, 2. sem. 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi/  

Klientu apkalpošanas 

speciālists 

2. un 3. kurss 

(2016./2017.m.g.) 

Latviešu valoda  3.kurss., 6.sem. Latvijas un pasaules 

vēsture 

1. kurss, 2. sem. 

Matemātika 3.kurss., 6.sem. Otrā svešvaloda 2. kurss, 4. sem. 

Pirmā svešvaloda 3.kurss., 6.sem. 


