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Realizējot IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNĒS 

2014.-2020.GADAM dotos uzdevumus, 2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības 

satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un 

dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pilotprojekta eksāmenu 

rezultātu analīze ir publicētas VISC mājaslapā 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat.shtml#pe16 .  

2016./2017.mācību gadā ir paredzēts eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās 

otrais pilotprojekts. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu 

paraugi ir publicēti VISC mājaslapā, 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml. Otrā pilotprojekta eksāmenu 

programmas tiks publicētas VISC mājaslapā otrā semestra sākumā. 

 2016./2017.mācību gadā ir plānota pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases 

izglītojamiem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 izglītojamie) dabaszinību 

eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) fizikas eksāmenā un 60 izglītības 

iestādēs (1500 izglītojamie) ķīmijas eksāmenā. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks 

vienlaicīgi 2017.gada 12.aprīlī. Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus 

vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc 

izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā 

iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju 

izrakstā. Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2016.gada 3.maija 

noteikumos Nr.269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 

2016./2017.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai 

ķīmijā. 
Lai nodrošinātu 2016./2017.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC 

aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko 

apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka 

pilotprojekta eksāmenam tiek pieteikta visa klase. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta, 

otrajā pilotprojektā izglītojamais var izvēlēties, kuram eksāmenam pieteikties – 

fizikas vai ķīmijas. Dabaszinību eksāmenam var pieteikties tikai tie izglītojamie, kuri 

apgūst mācību priekšmetu Dabaszinības. 

Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu 

pārstāvniecība no visiem valsts novadiem un visu tipu izglītības iestādēm. Īpaši 

aicinātas pieteikties izglītības iestādes no tiem novadiem, kuri nepiedalījās pirmajā 

pilotprojektā. VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta 

eksāmenos, vadītāju līdz 2016.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma 

formu tiešsaistē http://e-vpd.lv/piloteksameni2017.html . 

Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi 

lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: 

austris.cabelis@visc.gov.lv. 
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