Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada
29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk
– noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas
centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
(turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
 skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto
starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā
(skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši
EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes
līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
Piemēram,
skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu „3” (atbilst A2
līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz „4” (atbilst
B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE,
jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
 SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs
skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts
derīguma termiņš).
Lai pieteiktos CE aizstāt ar SE:
1. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms CE norises skolēns iesniedz
skolas direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu CE aizstāt ar SE
un SE dokumenta, kurā norādīts iegūtais vērtējums, kopiju (uzrāda
arī dokumenta oriģinālu).
2. Skolas direktors pēc skolēna iesnieguma saņemšanas trīs darbdienu
laikā veic starptautiskās institūcijas dokumenta atbilstības noteikumos

noteiktajām prasībām pārbaudi un atbilstības gadījumā elektroniski
iesniedz VISC (visc@visc.gov.lv) ieskenētu pieteikumu (1.pielikums)
par CE aizstāšanu ar SE un starptautiskās institūcijas dokumenta
kopiju.
3. VISC divu nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas veic dokumenta
autentiskuma pārbaudi un par rezultātiem informē skolas direktoru.
4. Skolas direktors pēc VISC atzinuma saņemšanas trīs darbdienu laikā
pieņem lēmumu par CE aizstāšanu ar SE vai par atteikumu
(2.pielikums). Ja skolēns ir saņēmis atteikumu, viņam obligāti ir
jākārto CE. Skolēnam, kurš saņēmis atļauju aizstāt CE ar SE, ir tiesības
kārtot arī CE, ja viņš ir pieteikts šī eksāmena kārtošanai.
Persona, kura ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību Latvijā un ir
pieteikusies kārtot CE augstskolā, un kura vēlas aizstāt CE ar SE:
1. Attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā CE norises,
kuru aizstāj ar SE, iesniedz VISC rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt
CE ar SE, kuram pievieno starptautiskās institūcijas dokumenta kopiju.
2. VISC divu nedēļu laikā pēc starptautiskās institūcijas dokumenta
kopijas saņemšanas veic tā atbilstības noteikumos noteiktajām prasībām
pārbaudi un pieņem lēmumu par CE aizstāšanu ar SE vai par atteikumu.
Jāievēro, ka
 12.klases skolēnam, kurš izvēlējies aizstāt CE ar SE, bet līdz
2016.gada 1.februārim (MK 2010.gada 6.aprīļa noteikumu
Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un
norises kārtību” 29.punkts) SE rezultāti vēl nav zināmi un nav
saņemts skolas direktora lēmums par CE aizstāšanu ar SE, būtu
jāpiesakās arī CE kārtošanai, lai, savlaicīgi nenokārtojot SE,
vēl tajā pašā mācību gadā varētu kārtot CE;
 skolēns var nepieteikties CE kārtošanai, ja līdz pieteikšanās CE
termiņa beigām ir saņēmis lēmumu par CE aizstāšanu ar SE;
 svarīgi ir izvēlēties SE kārtošanas laiku, lai paspētu iegūto
dokumentu savlaicīgi (līdz 2016.gada 15.februārim) iesniegt
skolas direktoram;
 informāciju par iespējām kārtot SE Latvijā, kārtošanas laiku,
prasībām un izmaksām var iegūt šo SE mājas lapās;
 skolēns pats sedz izmaksas par SE kārtošanu, kā arī ir atbildīgs
par izvēli, kuras institūcijas eksāmenu kārtot.

Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29.septembra
noteikumiem Nr. 543
Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā
aizstāj svešvalodas eksāmenu
Nr.
p. k.

Starptautiskā testēšanas
institūcija

Starptautiskā pārbaudījuma
nosaukums

Minimālās prasības iegūtajam
vērtējumam pārbaudījumā

1.

British Council, IDP:
IELTS Australia and
Cambridge English
Language Assessment

International English Language
Testing System (IELTS)

4,0 kopvērtējumā

2.

Pearson PLC

Pearson Test of English General
(PTE General)

Level 2 (B1)

Pearson Test of English General
(PTE General)

Level 3 (B2)

Pearson Test of English General
(PTE General)

Level 4 (C1)

Pearson Test of English General
(PTE General)

Level 5 (C2)

3.

Educational Testing Service
(ETS)

Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) iBT

42 punkti kopvērtējumā

4.

Cambridge English
Language Assessment

Cambridge English: Preliminary
(PET)

Pass (70 punkti)

Cambridge English: First (FCE)

eksāmens
sākot no
kārtots pirms 45 punktiem
2015. gada
(Level B1)
1. janvāra
eksāmens
kārtots pēc
2015. gada
1. janvāra

Cambridge English: Advanced
(CAE)

eksāmens
sākot no
kārtots pirms 45 punktiem
2015. gada
(Level B2)
1. janvāra
eksāmens
kārtots pēc
2015. gada
1. janvāra

Cambridge English: Proficiency
(CPE)

Goethe Institut

sākot no
160 punktiem
(Level B2)

eksāmens
sākot no
kārtots pirms 45 punktiem
2015. gada
(Level C1)
1. janvāra
eksāmens
kārtots pēc
2015. gada
1. janvāra

5.

sākot no
140 punktiem
(Level B1)

Goethe-Zertifikat B1

B1 līmenis

Goethe-Zertifikat B2

B2 līmenis

sākot no
180 punktiem
(Level C1)

Goethe-Zertifikat C1

C1 līmenis

Goethe-Zertifikat C2: Großes
Deutsches Sprachdiplom (GDS)

C2 līmenis

6.

TestDaF-Institut

Der Test Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe 3 (B2)
(TestDaF)

7.

Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik
Deutschland

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) B1 līmenis
der Kultusministerkonferenz I

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) B2 līmenis
der Kultusministerkonferenz II
8.

9.

Centre international
d'études pédagogiques

European Consortium for
the Certificate of
Attainment in Modern
Languages (ECL)

Diplôme d'études en langue
française (DELF) B1

B1 līmenis

Diplôme d'études en langue
française (DELF) B2

B2 līmenis

Diplôme approfondi de langue
française (DALF) C1

C1 līmenis

Diplôme approfondi de langue
française
(DALF) C2

C2 līmenis

Test de connaissance du français
(TCF)
(jābūt nokārtotai obligātajai un
izvēles daļai)

B1 līmenis

ECL English Level B1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B1 līmenis

ECL English Level B2
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B2 līmenis

ECL English Level C1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

C1 līmenis

ECL German Level B1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B1 līmenis

ECL German Level B2
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B2 līmenis

ECL German Level C1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

C1 līmenis

ECL Russian Level B1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B1 līmenis

ECL Russian Level B2
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B2 līmenis

ECL Russian Level C1
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

C1 līmenis

1.pielikums

PIETEIKUMS
starptautiskās testēšanas institūcijas dokumenta par iegūto vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā autentiskuma pārbaudei

Izglītības iestādes nosaukums ____________________________________
Izglītojamā vārds, uzvārds

Personas kods

Centralizētais
eksāmens, kuru
aizstāj

Izglītības iestādes vadītājs ________________________
e-pasta adrese:

Starptautiskā pārbaudījuma nosaukums

Starptautiskās testēšanas
institūcijas izsniegtā
dokumenta numurs

2.pielikums

LĒMUMS
par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu
Rīga

201_.gada ________

<Izglītības iestādes nosaukums un adrese> direktors <vārds,
uzvārds> izskatījis izglītojamā <vārds, uzvārds> dzīvojoša <dzīvesvietas
adrese> 201_ .gada ______________ iesniegumu par <mācību
priekšmeta nosaukums> centralizētā eksāmena aizstāšanu ar
<starptautiskās testēšanas institūcijas nosaukums> pārbaudījumu
<starptautiskā pārbaudījuma nosaukums> un iesniegumam pievienoto
<starptautiskās testēšanas institūcijas nosaukums> dokumentu
<dokumenta numurs> par pārbaudījumā iegūto vērtējumu,
konstatēja:
ir izpildītas Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos
Nr. 543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās
vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” 2.punktā noteiktās prasības.
nolēma:
<izglītojamā vārds, uzvārds> ir tiesīgs aizstāt <mācību priekšmeta
nosaukums> centralizēto eksāmenu ar <starptautiskās testēšanas
institūcijas nosaukums> pārbaudījumu <starptautiskā pārbaudījuma
nosaukums>.
Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

Direktors

<paraksts>

<vārds, uzvārds>

