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Ievads 
 
 
 
 

90. gadu vidū Latvijā uzsākta centralizēto eksāmenu ievie�ana vidējās 
izglītības noslēgumā, kas ir pasaulē izplatīta prakse. �os pārbaudes darbus sastāda un 
organizē Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC). Tie parasti notiek 12. klases 
beigās � maijā un jūnijā. Pa�laik galvenais centralizēto eksāmenu uzdevums ir 
skolēnu zinā�anu līmeņa noteik�ana. Savukārt Augstskolu likuma grozījumi paredz, 
ka no 2004. gada �iem pārbaudes darbiem būs vēl viena nozīmīga funkcija � to 
rezultāti kalpos par studentu atlases kritēriju augstākās izglītības programmās. 

 
Pētījums �Centralizēto eksāmenu ievie�anas norise� ir politikas analīze, kurā 

jānoskaidro visu tajā iesaistīto dalībnieku viedokļi un intereses. Iesaistītās puses ir 
augstskolas,  ISEC, reflektanti, politikas veidotāji, kā arī vidusskolu skolotāji. To 
intereses bie�i vien ir pretrunīgas � pētījuma mērķis ir atrast kompromisa variantu 
centralizēto eksāmenu politikas īsteno�anā.  

 
Analīzi veido �ādas galvenās sadaļas: 

1. Centralizēto eksāmenu ievie�anas konteksts; 
2. Augstākā izglītība; 
3. Vidējā izglītība; 
4. Centralizētā un vienotā eksaminācija; 
5. Citu valstu pieredze. 
 

Pētījuma struktūra izriet no centralizēto eksāmenu ievie�anas politikas 
galvenajām iezīmēm � tā attiecas gan uz vidējās, gan augstākās izglītības sektoriem, 
tās īsteno�anā daudz aizgūts no starptautiskās pieredzes, kā arī �iem pārbaudes 
darbiem raksturīgi diezgan sare�ģīti teorētiskie un metodoloģiskie aspekti.  
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Galvenie secinājumi 
 

 Latvija no padomju laikiem ir mantojusi gandrīz visaptvero�u vidējās 
izglītības sistēmu, pa�laik notiek arī augstākās izglītības sektora strauja 
papla�inā�anās. Eksperts no ISEC uzver, ka līdz ar vidusskolas nobeiguma 
centralizēto eksāmenu normatīvās vērtē�anas ievie�anu: �(..) mēs esam kļuvu�i daudz 
tuvāki Eiropai nekā mēs bijām līdz tam, jo visās valstīs, kurās ir �āda veida 
pārbaudījumi, skolēni tiek līmeņoti nevis viņiem pie�ķir balles.� Pēdējo desmit gadu 
laikā un it īpa�i kop� 1998. gada valstī strauji palielinājies studentu skaits, kas ļauj 
apgalvot, ka augstākā izglītība zaudējusi savu elitāro raksturu un kļuvusi par masu 
parādību. Lai �ādos apstākļos atvieglotu uzņem�anas procedūru, bie�i vien tiek 
apvienoti vidusskolas nobeiguma un augstskolu iestājeksāmeni. Proti, abas funkcijas 
vismaz daļēji veic viens pārbaudes darbs. No 2004. gada abus �os uzdevumus būs 
jāveic centralizētajam eksāmenam. 
 
Vidusskolas 
 
  Viens no centralizēto eksāmenu uzdevumiem ir un būs novērtēt, cik efektīvi 
strādā vidusskolas. Tāpēc bie�i vien apgalvo, ka � izglītības politiķiem labāk ir kaut 
kāds nekā nekāds pārbaudes darbs1�. Eksperts augstākās izglītības sektorā apgalvo: 
�Spriest par vienu indivīdu pēc viņiem [centralizēto eksāmenu rezultātiem] nevar. 
Var parādīt lielās tendences, kvalitātes tendences � noteikti viņi atspoguļo objektīvi, 
bet par vienu cilvēku � es gan negribētu teikt.�  
 
 Lai gan centralizēto eksāmenu rezultāti ir tikai viens no izglītības kvalitātes 
rādītājiem, �ie pārbaudes darbi veicina zināmas skolu hierarhijas nostabilizē�anos un 
atra�o�anos. Piemēram, noteikts �A� un �B� līmeņu īpatsvars nepiecie�ams, lai skola 
iegūtu valsts ģimnāzijas statusu, kas nozīmē lielāku finansējumu un iespējas uzlabot 
mācību procesa kvalitāti. Skolu hierarhijas atra�o�anos veicina arī apstāklis, ka 
centralizēto eksāmenu veido�anā un vērtē�anā parasti piedalās aktīvākie pedagogi. �ī 
līdzdalība ļauj viņiem izveidot modernākas programmas un nodro�ināt saviem 
skolēniem augstākus vērtējumus. Status quo atra�o�anu veicina arī fakts, ka 
centralizēto eksāmenu uzdevumus aprobē skolās, ar kurām ISEC ir cie�āka sadarbība.  
 
 Lai gan vidējās izglītības standartos rakstīts, ka jāveicina skolēna rado�o 
iemaņu attīstība, centralizētā eksāmena formāts iezīmē pilnīgi pretēju tendencei � 
noteiktu zinā�anu formu, proti, to, kas ietvertas �ajā pārbaudes darbā, pārākuma 
uzsvēr�anu. Tas noved pie mācību procesa vienkār�o�anas: �(..) centralizētajam 
eksāmenam vidusskolēni intensīvi gatavojas, tā ir tāda kampaņa, kad visi gatavojas 
eksāmenam un skolotāji strādā, un visi ir ieinteresēti labam rezultātam.� Zūd 
pedagoģiskā darba rado�ais raksturs, un tas sāk vairāk atgādināt �zinātniskā 
mened�menta� īsteno�anu.  
 
 Novērtējums zaudē didaktisko un izglītojo�o funkciju, jo tam nav 
atgriezeniskās saites ar mācību procesu. Saturiski jautājumi par mācī�anos un 
sapra�anu tiek pārvērsti tehniskās problēmās, kas saistīti ar jautājumu formulējumiem, 
satura noplūdi, norises godīgumu utml. 
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Augstskolas 
 
 Lai gan visas akreditētās augstskolas izsniedz valsts atzītu diplomu, tomēr 
valsts loma augstākās izglītības sektorā ir minimāla. Noteico�ais �ajā jomā pa�laik ir 
tirgus � ja pēc kādas programmas ir liels pieprasījums, tajā strauji palielina studentu 
skaitu, turklāt vairums no viņiem mācās par saviem līdzekļiem. Valsts augstākās 
izglītības sektoru ietekmē galvenokārt ar bud�eta finansējuma pie�ķir�anu.  Lielāku 
finansējumu saņem in�enierzinātņu specialitātes, jo tās ietilpst valsts attīstības 
prioritātēs. 
 
 Visnegatīvāk augstskolu pārraudzības trūkums ietekmē vidusskolu beidzējus, 
kuri sava vecuma dēļ nespēj izdarīt reālistisku specialitātes izvēli. Tikai viena 
reflektante atzina, ka stājas konkrētajā augstākās izglītības iestādē tāpēc, ka tur ir 
�laba programma�. Līdz ar to atsevi�ķās specialitātēs vērojami milzīgi konkursi, tajās 
strauji palielināts maksas studentu skaits un kritusies mācību procesa kvalitāte. 
Turklāt uz �īm programmām aiziet vairums labāk sagatavoto skolēnu, bet viņu 
iespējas darba tirgū noteiktā specialitātē pēc augstskolas beig�anas būs visnotaļ 
ierobe�otas.  
 
 Masveida augstākās izglītības gadījumā ir optimāli veikt studentu atlasi ar 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. �ī kārtība Latvijā stāsies spēkā 2004. gadā. 
Augstskolām uzņem�anas kritēriji bija jānosaka jau trīs gadus iepriek�, bet �is process 
ir noslēdzies pavisam nesen: �Nevarējām mēs viņas [atlases prasības 2004. gadam] 
dabūt, rakstījām Ābiķim un Grei�kalnam vēstuli � kāpēc augstskolas nepilda 
Augstskolu likumu?� Atsevi�ķas augstskolas var kritizēt arī par to, ka tās par atlases 
kritēriju noteiku�as vērtējumu se�os eksāmenos, lai gan beidzot vidusskolu obligāti 
jākārto pieci �āda veida pārbaudes darbi, turklāt ne visi ir centralizēti.  
 
 Visvairāk neskaidrību saistībā ar jauno atlases kārtību augstskolās ir attiecībā 
uz termiņiem. Pa�laik augstākās izglītības iestādes pieteikumus pieņem jau pirms 
centralizēto eksāmenu rezultātu paziņo�anas. Kādā veidā tas notiks no 2004. gada vēl 
nav skaidrs � no vienas puses, pārbaudes darbu vērtējumu agrāk izsniegt nav 
iespējams, jo �visiem, kas saka, ka �dodiet, dodiet, dodiet,� tomēr jāpaskaidro, ka 
jebkura kļūda ir cilvēka liktenis�, no otras � augstākās izglītības iestādes ir 
ieinteresētas sākt uzņem�anu pēc iespējas ātrāk, lai atlasītu mācīties un maksāt 
spējīgus studentus. Turklāt lielās universitātes jau ir paziņoju�as, ka tiem, kam nav 
centralizēto eksāmenu vērtējuma, būs iespēja �os pārbaudes darbus kārtot augstskolas 
telpās vienlaicīgi ar visiem pārējiem vidusskolu beidzējiem. Jautājums � kad notiks 
pieteik�anās studiju programmās? 
 
Centralizētie eksāmeni 
  
 Centralizētais eksāmens ir viena no zinā�anu un kopējo izglītības rezultātu 
novērtē�anas formām. Bie�i vien �āda veida pārbaudes darbus izprot tikai kā 
objektīvu mērī�anas tehnoloģiju, neaplūkojot to ievie�anas sekas sabiedrībā kopumā. 
Galvenais, kas izriet no stingri standartizētu eksāmenu īsteno�anas, ir vienu zinā�anu 
formu pārākuma uzsvēr�ana pār citām. �āda interpretācija dominē arī Latvijā, par ko 
liecina fakts, ka �o pārbaudes darbu rezultātu analīze notiek gandrīz tikai ar statistikas 
meto�u palīdzību.  
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Lai gan vidējās izglītības standartā noteikts, ka izglītības vērtē�anas 
pamatprincipi ir �prasību atklātības un skaidrības princips�, kā arī �pozitīvo 
sasniegumu summē�anās princips�, centralizētais eksāmens īsti neatbilst ne vienam, 
ne otram. �o pārbaudes darbu saturs līdz pat to norises brīdim ir slepens. Bie�i vien 
publiski nav pieejama arī cita ar centralizētajiem eksāmeniem saistītā informācija 
(piemēram, darba grupu sastāvs). Rodas jautājums � kā �āda prakse atbilst 
demokrātijas pamatprincipiem?  
 
 Normatīvā vērtē�anas sistēma ir jau sākotnēji diskriminējo�a � tā pēc 
definīcijas paredz, ka ir skolēni, kas zina, un ir skolēni, kas nezina. �im pārbaudes 
darbam nav arī nekādas atgriezeniskās saites ar mācību procesu, turklāt tas skolēnus 
nemotivē strādāt divu iemeslu dēļ, pirmkārt, viņ� neuzzina pieļautās kļūdas, otrkārt, 
vairums saņem viduvējus vērtējumus. Centralizētais eksāmens ir sacensība, kurā 
uzvar ātrākais un precīzākais. Jājautā � kādas sekas sabiedrībai kopumā var izraisīt 
pārliecīga konkurences gara uzsvēr�ana? 
 
 Teorētiskajos pētījumos no�ķir �ādus pārbaudes darbu tehniskās kvalitātes 
kritērijus: 

1) saskaņotība ar standartu jeb atbilstība tehniskajiem sastādī�anas noteikumiem; 
2) iespēja mācīties; 
3) pārbaudes darba godīgums un precizitāte attiecībā pret visiem skolēniem; 
4) piemērotība skolēnu attīstības līmenim; 
5) vērtējuma pastāvīgums un ticamība2. 
 

Vairums �o punktu Latvijas gadījumā vismaz kādā aspektā ir problemātiski. 
Starptautisku izglītības politikas analītiķu ieteikumiem neatbilst arī tas, ka ISEC ir 
ministrijas tie�as pakļautības institūcija3, kuru gandrīz pilnībā finansē no valsts 
bud�eta. Turklāt ISEC bie�i vien pietrūkst līdzekļu savu pietieko�i atbildīgo funkciju 
veik�anai. 

 
Attiecībā uz vienotās sadales institūciju tā būtu vēlama tikai tajā gadījumā, ja 

augstskolas spēj savstarpēji vienoties par �ādu uzņem�anas centra izveidi.  
 
Citu valstu pieredze 
 
  Latvija saskārusies ar citās valstīts jau pazīstamu problēmu� vai viens 
pārbaudes darbs pilnvērtīgi spēj veikt divas tik nozīmīgas funkcijas kā vidējās 
izglītības līmeņa novērtējums un atlase studijām augstskolā. Tādā gadījumā vienāds 
eksāmens ir  visiem vidusskolas programmu apguvu�ajiem neatkarīgi no mācību 
iestādes tipa, apguves līmeņa un abiturientu tālākajiem nodomiem. Grūtības rada 
uzdevumu sastādī�ana tā, lai precīzi nomērītu ļoti da�ādus apguves līmeņus. Jāņem 
vērā arī tas, ka pilnībā centralizēti eksāmeni izmaksā daudz dārgāk, tāpēc nav 
lietderīgi tos izmantot gadījumos, ja abiturients neplāno turpināt mācības augstskolā. 
Latvijai vērtīga varētu būt Lietuvas pieredze, jo tur ieviesti vidusskolas gala 
pārbaudījumi divos līmeņos. 

 
Viena no pasaules izglītības tendencēm ir vispārējās un profesionālās 

izglītības tuvinā�anās. To veicinājusi vidējās izglītības sektora palielinā�anās, tādējādi 
pieaugot arī vidusskolēnu da�ādībai daudzos aspektos � viņu sociālajai izcelsmei, 
spējām, mērķiem utml. Pamazām vidējās izglītības struktūras pielāgojas jaunajai 
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situācijai un piedāvā skolēniem lielākas izvēles iespējas atbilsto�i viņu interesēm. �o 
pārmaiņu rezultātā vispārējās vidējās izglītības programmās tiek iekļauti arvien jauni 
profesionāli orientēti priek�meti. Līdz ar to lielā mērā apvienojas arī eksaminācijas 
struktūras, piemēram, Skotijas eksaminācijas centrs atbild par eksāmeniem gan 
vispārizglītojo�os, gan profesionālos priek�metos. 

 
 Daudzas valstīs studentu pieteik�anās augstskolās notiek centralizēti, nosūtot 

uz īpa�u institūciju pieteikuma veidlapas ar izvēlētajām studiju programmām 
prioritā�u secībā. Visbie�āk reflektantus izvērtē pa�as augstskolas, bet praktiski visu 
saziņu starp nāko�ajiem studentiem un augstskolām koordinē centralizētā pieteik�anās 
institūcija. Gan Skotijā, gan Slovēnijā pirmā pieteik�anās kārta notiek vēl pirms 
centralizēto eksāmenu rezultātu saņem�anas, tāpēc augstskolām ir grūti izvērtēt 
saņemtos pieteikumus. Līdz ar to studentu atlase notiek vairākas reizes un samērā 
neefektīvi. 
 
 Nosakot priek�metus, kuru centralizēto eksāmenu rezultāti 2004. gadā kalpos 
par uzņem�anas kritēriju Latvijas augstskolās, daudzās programmās  minēti četri līdz 
pieci priek�meti. Ņemot vērā, ka vidusskolēni var izvēlēties tikai eksāmenus divos 
līdz trīs priek�metos, �ādas prasības var kļūt par nopietnu �ķērsli studentu uzņem�anā. 
Vienu no iespējamiem risinājumiem piedāvā Skotijas pieredze � tur augstskolas 
parasti nosauc veselu rindu priek�metu un vajadzīgo sertifikātu skaitu. Tādējādi 
vidusskolēniem ir lielākas iespējas, izvēloties eksāmenus, kā arī piesakoties 
augstskolās.  
 
 Nosakot priek�metus, kuros obligāti jāliek eksāmeni, beidzot vidusskolu, tiek 
ierobe�otas skolēnu iespējas iegūt sertifikātus atbilsto�i savām spējām un interesēm. 
Slovēnijā tāpat kā Latvijā skolēni var izvēlēties divus līdz trīs no pieciem vai se�iem 
eksāmenu priek�metiem. Turpretī Lietuvā visiem ir tikai viens obligāts eksāmens � 
lietuvie�u valodā, bet Skotijā skolēnu izvēlei netiek noteikti nekādi ierobe�ojumi. 
 
                                                 
1 Delandshere G. Implicit theories, unexamined assumptions and the status quo of 
educational assessment// Assessment in Education � 2001� Vol. 8, No. 2. 
2 Delandshere G. Implicit theories, unexamined assumptions and the status quo of 
educational assessment// Assessment in Education � 2001� Vol. 8, No. 2. 
3 Heyneman S.P. and Ransom A. W. Using examinations and testing to improve 
education quality // Education Policy  - 1990 � vol. 4, no. 3 � P. 185. 
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Pētījuma metodoloģija 
 
Pētījuma norise: 2002. gada jūlijs � decembris. 
 
Starptautiskās pieredzes apzinā�ana 
 

Tika apzināta starptautiskā pieredze vidusskolas nobeiguma centralizētās 
eksaminācijas īsteno�anā, jo tās ievie�ana Latvijā lielā mērā pamatojas starptautiskajā 
pieredzē. No sākotnēji pla�ākā valstu loka detalizētākai analīzei tika izvēlēta Skotija, 
Slovēnija un Lietuva. Skotijas pieredzes analīze ir vērtīga, jo Latvija centralizētās 
eksaminācijas ievie�anā daudz no tās aizguvusi. Slovēnija tiek uzskatīta par ļoti 
veiksmīgu �o pārbaudes darbu ievie�anas piemēru Austrumeiropā. Savukārt Lietuva ir 
sociālekonomiski ļoti līdzīgā situācijā. 
 
Teorētiskās pamatliteratūras par centralizēto eksamināciju izpēte 
 
 Lai atklātu centralizētās eksaminācijas sociāli politiskos aspektus bija 
nepiecie�ams iepazīties arī teorētisko literatūru par izglītības sasniegumu vērtē�anu. 
Tika noskaidrotas at�ķirības starp da�ādām pārbaudes darbu formām, to ietekme uz 
mācību procesu. Kā problēmas tika izvirzītas centralizēto eksāmenu pamatotība un 
ticamība (skatīt literatūras sarakstu).  
 
Normatīvo dokumentu un izglītības statistikas analīze 
 
 Centralizēto eksāmenu ievie�anu reglamentē vesela virkne normatīvo 
dokumentu. Pārēju uz uzņem�anu augstskolās ar centralizēto eksāmenu rezultātiem 
nosaka Augstskolu likums, �o pārbaudes darbu ievie�ana paredzēta Vispārējās vidējās 
izglītības standartā. Nozīmīgs ir arī IZM rīkojums �Par uzņem�anas noteikumiem 
Latvijas augstskolās�, Augstskolu senātu apstiprinātie ikgadējie uzņem�anas 
noteikumi, mācību priek�metu standarti, vidējās izglītības programmu paraugs u.c. 
 
 Tika veikta arī da�ādu ar izglītību saistītu statistikas datu analīze: 

1) noskaidroti vispārīgie rādītāji par vidusskolu skolēniem un augstskolu 
studentiem; 

2) analizēta atsevi�ķu centralizēto eksāmenu rezultātu statistika; 
3) veikti aprēķini par �o pārbaudes darbu izveido�anu un īsteno�anu. 

   
Veiktas daļēji strukturētas intervijas ar: 
 

1. Augstskolu reflektantiem (30) � apmēram 15 minūtes; 
2. Augstskolu uzņem�anas komisiju darbiniekiem (11) � apmēram 45 minūtes; 
3. Izglītības un zinātnes ministrijas da�ādu departamentu darbiniekiem (3) � 

apmēram 45 minūtes; 
4. Augstākās Izglītības padomes pārstāvi �  stunda; 
5. ISEC darbinieki (3) � apmēram pusotra stunda; 
6. Profesionālās izglītības attīstības centrs (1) � apmēram stunda. 

 
Intervijas ar diktofonu ierakstīja audio kasetē, pēc tam tika veikta to 

transkripcija. Divi eksperti nepiekrita diktofona izmanto�anai, �ajos gadījumos 
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intervētājs rakstīja piezīmes. Vienots intervijas plāns bija tikai augstskolu reflektantu 
gadījumā, kurā galvenie jautājumi bija: 

 
! centralizēto eksāmenu kārto�anas pieredze; 
! centralizēto eksāmenu kā pārbaudes darba formas vērtējums; 
! pieredze saistībā ar pieteik�anos un stā�anos augstskolā; 
! attieksme pret atlasi studijām augstskolās ar centralizēto eksāmenu 

rezultātu palīdzību, kā arī informētība par to, ka �āda kārtība tiks 
ieviesta. 

 
Reflektanti uz jautājumiem atbildēja pēc dokumentu iesnieg�anas � tika 

aptvertas tādas augstskolas kā Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvijas Kultūras akadēmija, biznesa augstskola �Turība�. Ekspertu intervijām ar 
augstskolu uzņem�anas komisiju dalībniekiem var izdalīt �ādas galvenās sadaļas: 

 
! pa�reizējā uzņem�ana (tai skaitā, kas attiecas uz centralizēto eksāmenu 

rezultātu izmanto�anu); 
! pārejas uz atlasi ar centralizēto eksāmenu rezultātiem ieguvumi un 

zaudējumi; 
! attieksme pret centralizēto eksamināciju; 
! viedoklis par vidējās izglītības sasniegumiem. 
 

Ekspertu intervijas ar Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem tika 
veiktas galvenokārt, lai noskaidrotu centralizētās eksaminācijas ievie�anas mērķus, �o 
pārbaudes darbu ievie�anas politisko kontekstu. No Izglītības satura un eksaminācijas 
centra darbiniekiem noskaidroti centralizētās eksaminācijas ievie�anas teorētiskie, 
faktoloģiskie aspekti, kā arī galvenās problēmas saistībā ar �o pārbaudes darbu norisi 
un veido�anu. Tika intervēts arī eksperts no Augstākās Izglītības padomes saistībā ar 
vienotās eksaminācijas projektu, gan arī tāpēc, ka �ī institūcija apstiprina papildus 
prasības uzņem�anai augstskolās. 
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Centralizēto eksāmenu ievie�anas konteksts 
 
Kas ir centralizētie eksāmeni? 
 
 Centralizēto eksāmenu ievie�ana Latvijā uzsākta 90. gadu beigās. Tos sastāda 
un organizē Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestāde � Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs (ISEC). Pa�laik vairums centralizēto eksāmenu notiek vidējās 
izglītības noslēgumā un to mērķis ir sasniegtā zinā�anu līmeņa novērtē�ana. Sākot ar 
2004. gadu, �o pārbaudes darbu rezultāti kalpos arī par atlases kritēriju uzņem�anai 
augstskolās.  
 
 Vispārējās izglītības likumā centralizēto eksāmenu definē �ādi: �pēc īpa�as 
metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens 
izglītojamo mācību sasniegumu novērtē�anai atsevi�ķos mācību priek�metos 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpes noslēgumā�.1 
 
Mērķis un funkcijas 
 
 Jautāts par centralizēto vidusskolas nobeiguma eksāmenu ievie�anas mērķi, 
kāds ISEC darbinieks atzina, ka �āda kārtība nepiecie�ama, lai skolēniem divas reizes 
nebūtu jākārto pārbaudījumi vienā mācību priek�metā. Pa�laik bie�i vien pēc satura 
līdzīgus  darbus veic gan beidzot vidusskolu, gan stājoties augstskolā.  
�[Centralizēto eksāmenu ievie�anas mērķis ir], lai vidusskolu beigu�ajiem nebūtu 
divas reizes jākārto viens un tas pats.�  
 

Savukārt kāds Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbinieks uzsvēra, ka 
centralizēts eksāmens ir valsts mēroga pārbaudes darbs, kas dod iespēju salīdzināt 
izglītības kvalitāti  un sasniegumus da�ādās skolās. 2004. gadā �ī pārbaudes darba 
nozīme un statuss paaugstināsies, jo saskaņā ar Augstskolu likumu studenti augstākās 
izglītības programmām būs jāatlasa ar centralizēto eksāmenu rezultātu palīdzību.  
�Tas ir vienots eksāmens visai valstij. Līdz ar to,  pirmām kārtām, skolas gūst iespēju 
salīdzināt, cik labi viņas strādā, jo skolas saņem to informāciju, Jūsu sasniegtie 
līmeņi ir tādi un tādi, un valstī vidēji ir tāds un tāds, un mūsu rajonā ir tāds un tāds. 
Tad skola var pati novērtēt � vai mēs strādājam labi, mēs esam līmenī, mēs esam 
labāki, vai ir kaut kādas problēmas. Salīdzinājums. Otrs, ka centralizētie eksāmeni 
reizē ir iestājeksāmeni augstskolā.�  
 
Vienotā eksaminācija 
 
 Vairāki eksperti �o pārbaudes darbu ievie�anā uzsvēra centralizācijas 
elementu. Viņi runāja par �vienoto eksamināciju�, �vienotu sistēmu�, �eksaminācijas 
shēmu�. Centralizētie eksāmeni kā izglītības sasniegumu salīdzināms mērījums visas 
valsts mērogā ir ieguvums. No 2004. gada uzņem�ana augstskolās ar �o pārbaudes 
darbu rezultātiem nodro�inās arī pārskatāmāku studentu atlases sistēmu. 
 

Atsevi�ķi eksperti uzsvēra, ka centralizēto eksāmenu ievie�ana palīdzēs 
pārvarēt pastāvo�o pārrāvumu starp vidējās un augstākās izglītības sektoriem. Pa�laik 
reflektantam, stājoties augstskolā, bie�i vien pārbauda zinā�anas, kas vidusskolā nav 
mācītas un nav arī iekļautas vidusskolu programmās. Atlase ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem �o saskaņotības trūkumu novērsīs.  Da�i eksperti uzsvēra, ka līdz ar jaunās 
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kārtības stā�anos spēkā reflektantu zinā�anas vērtēs pēc vienotiem kritērijiem. Tas 
varētu iezīmēt taisnīguma palielinā�anos izglītības sistēmā kopumā.  
 �Vairāk gan �obrīd gribētu runāt par vienoto eksamināciju, tātad sistēmu, kad 
vidusskolas izlaiduma eksāmeni ir arī vienlaikus iestājeksāmeni augstskolā.�  
�(..) tas, kas nāk no skolām, tur ir vieni rezultāti, mēs bie�i tos cilvēkus savādāk 
vērtējam, ir pārāk liela at�ķirība. Manuprāt, tas tā nedrīkst būt, ir jābūt kaut kādai 
vienotai sistēmai, tas centralizētais eksāmens, tas tomēr garantē, ka visā valstī, visi, 
kas iet caur centralizēto eksāmenu, viņi visi ir pakļauti vieniem kritērijiem, vienam 
vērtējumam ...� 
 
 Kādas augstskolas pārstāvis par jauno kārtību izteicās skeptiskāk � neesot 
iespējams izveidot sistēmu, kas ņemtu vērā visu iesaistīto pu�u intereses: �Nē,  nekad 
jau nevar izveidot pietiekami labu  eksaminācijas shēmu, kas būtu laba absolūti 
visiem �  tā nekad nebūs.�  
 
Vidusskolas efektivitātes novērtējums 
 
  Vairāki eksperti gan no augstskolām, gan IZM kā centralizētās eksaminācijas 
ievie�anas ieguvumu uzsvēra iespēju nomērīt vidējās izglītības efektivitāti � pārbaudīt 
tās kvalitāti, novērtēt sasniegtos rezultātus, iegūt skaidrību par to, kas notiek skolā, 
saskatīt attīstības tendences. Līdz �im problemātisks bija aspekts, ka skolās viens un 
tas pats  zinā�anu līmenis tika vērtēts at�ķirīgi, kas skaidrojams ar Latvijas salīdzino�i 
decentralizēto izglītības sistēmu, kad mācību iestādes resursu ziņā ir ļoti da�ādas. Tas 
galvenokārt skaidrojams ar skolas atra�anās vietu, presti�u, finansu līdzekļu 
daudzumu, kas ir konkrētās pa�valdības rīcībā.  
 
 Eksperte, kas saistīta ar augstākās izglītības sektoru, uzsvēra, ka centralizētie 
eksāmeni ir ļoti noderīgi, lai analizētu vidējās izglītības sasniegumus un kvalitāti, 
tomēr secinājumus par atsevi�ķa indivīda zinā�anām pēc to rezultātiem izdarīt 
nevarot. Tas nozīmē, ka atlasīt studentus augstskolām ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem kā vienīgo kritēriju nav objektīvi, jo kļūda var būt pietieko�i liela.  
�Centralizētie eksāmeni � pirmā lieta, lai kopīgi valsts līmenī pārbaudītu vidējās 
izglītības kvalitāti ar rezultātiem. Centralizētos eksāmenus nebūt neievie� tāpēc, lai 
augstskolai nebūtu tik daudz iestājeksāmeni jāorganizē. (..) Bet spriest par vienu 
indivīdu pēc viņiem [centralizēto eksāmenu rezultātiem] nevar. Var parādīt lielās 
tendences, kvalitātes tendences � noteikti viņi atspoguļo objektīvi, bet par vienu 
cilvēku � es gan negribētu teikt.�  
 
 Kāds eksperts, kur� pārstāv augstskolas uzņem�anas komisiju, izvirzīja 
jautājumu par centralizētā eksāmena statusu � vai �is pārbaudes darbs pieskaitāms 
vidējās vai augstākās izglītības sektoram, vai varbūt tas ir starp �iem diviem? Kā 
liecina teorētiskie pētījumi,2 eksāmena nozīme un loma palielinās, ja tas veic vairākas 
funkcijas un līdz ar to ir da�ādu izglītības sektoru sastāvdaļa. No vienas puses, 
skolēns ir vairāk motivēts �ajā pārbaudes darbā sasniegt augstu rezultātu, no otras � 
efektīvāk tiek izmantoti valsts līdzekļi. 
�(..) [Jautājums � ] kāds statuss ir centralizētajam eksāmenam? Tas ir vidusskolas 
noslēguma eksāmens un tātad sadaļa no vidējās izglītības, vai arī tas ir augstskolas 
iestājeksāmens, un tad tas jau ir piederīgs augstskolu sektoram, vai tas ir vēl kaut kas 
tre�ais pa vidu? (..) [Es esmu pārliecināts, ka] tā ir viena sadaļa, kas ir piederīga 
vidējai izglītībai, jo tur novērtē vidējā izglītībā sasniegtos rezultātus.�   
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 Eksāmenu rezultāti atklā�ot arī problēmas, kas sastopamas skolā. Ar to  
augstskolu pārstāvo�s eksperts visdrīzāk domāja, ka būs iespējams uzzināt, cik precīzi 
skolotāji pilda vidējās izglītības standartā ietvertās prasības. �(..) tiek iegūta kaut kāda 
skaidrība par to, kas notiek skolā (..), jo tas eksāmens parādīs tās problēmas skolā.�  
Tomēr �eit jāatceras, ka centralizēto eksāmenu rezultātu analīze ir pārsvarā statistiska 
un to atgriezeniskā saite ar mācību programmām vismaz pagaidām ir pārāk 
nemanāma. Turklāt, kā atzina kāds eksperts no ISEC, �o pārbaudes darbu rezultāti ir 
tikai viens no ļoti daudziem kritērijiem, kas liecina par izglītības kvalitāti skolā. 
 
Metodoloģija 
 
 Vairāki eksperti gan no augstākās izglītības sektora, gan ISEC uzsvēra 
centralizēto eksāmenu veido�anas un vērtē�anas īpa�o metodoloģiju.  �ādi pārbaudes 
darbi ir sacensība par to, kur� iegūst labāko rezultātu un līdz ar to iespēju studēt 
presti�ākā augstākās izglītības programmā: �(..) eksāmena uzbūve ir citādāka, 
eksāmena mērķis ir citādāks [nekā vērtējumam, kur� notiek 10 ballu skalā] un 
eksāmens ir sacensība (..).� Turklāt pārbaudes darbs ir sastādīts tā, ka maz ir tādu, kas 
iegūst ļoti augstu vai ļoti zemu vērtējumu � pārsvarā rezultāti ir viduvēji. 
 Taču kāds augstskolas pārstāvis uzsvēra arī, ka centralizēto eksāmenu nozīmi 
un lomu nevajag pārspīlēt � ka to rezultāti kā salīdzino�i bezpersonisks zinā�anu 
rādītājs nevar kalpot par vienīgo studentu atlases kritēriju. Eksperts izvirzīja problēmu 
par pārbaudes darbos iegūto datu interpretāciju � pa�laik vismaz pla�ākai publikai tiek 
piedāvāta tikai rezultātu statistiska analīze, no kuras jebkādus secinājumus izdarīt ir 
grūti. Augstskolas pārstāvis minēja citur pasaulē jau pazīstamu domu3, ka 
centralizētais eksāmens pilnvērtīgi nespēj veikt divas tik nozīmīgas funkcijas kā 
vidējās izglītības līmeņa novērtējums un atlase studijām augstākās izglītības 
programmās. 
 �Es vienkār�i gribu teikt, ka eksāmens ir jāturpina, tā ir zinātne pati par sevi, kā 
vērtēt, kā �ādus rezultējo�os eksāmenus taisīt un kā panākt, lai eksāmens patie�ām 
atspoguļo  to, ko cilvēks prot, viņa spēju noreaģēt. No pedagoģijas viedokļa tie ir 
neap�aubāmi ļoti interesanti jautājumi, kā eksāmenus taisīt un kā pēc tam rezultātus 
interpretēt. Bet viņu nevar uztaisīt kaut kā tā, ka tas ir vienīgais un mēs balstoties uz 
to veidosim visu augstākās izglītības atlases sistēmu.�   
 
Centralizētais eksāmens kā iestājpārbaudījums augstskolā 
 
 Daudzi no intervētajiem ekspertiem centralizētos eksāmenus jau tagad cie�i 
saista ar atlasi augstākās izglītības programmās, lai gan �ī kārtība valsts mērogā 
stāsies spēkā tikai 2004. gadā. Kāda augstskolas pasniedzēja, kas piedalījusies gan 
centralizēto eksāmenu veido�anā, gan labo�anā, runājot par �ī pārbaudes darba 
slepenību, uzsvēra, ka �(..) faktiski [centralizētā eksāmena saturs] ir atslēga uz 
iestājpārbaudījumu�. Līdz ar to no 2004. gada kļūs aktuālāka arī norises godīguma 
problēma. 
 
 Eksperts no augstskolas, kurā jau vairākus gadus centralizētā eksāmena 
rezultāti kalpo par studentu atlases kritēriju, problēmu saskatīja informācijas un 
skaidrības trūkumā par jauno sistēmu � nav zināms, cik ilgi sertifikāti būs derīgi, kur 
un kā tos iegūt reflektantiem, kas vidusskolu beigu�i pirms �o pārbaudes darbu 
ievie�anas. Vairumā gadījumu atbildes uz �iem jautājumiem jau ietvertas da�ādos 
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normatīvajos aktos, bet informācija līdz skolēniem un bie�i vien pat vidusskolas 
pedagogiem nenonāk. 
�Es zinu, ka tas formāli ir noteikts, bet, ja Jūs pajautāsiet reflektantam: �Vai Jūs 
zināt, ka tur [stājoties augstskolā]  vajadzēs centralizēto eksāmenu rezultātus? Kur 
jāiet, lai to sertifikātu dabūtu?� Tur jābūt  lielākai skaidrībai, cik ilgi tie sertifikāti ir 
derīgi, cik gadus?�  
 
 Kāda eksperte izteica viedokli, ka eksāmenu rezultātu pielietojuma 
konkretizē�ana vairāk motivēs studentus censties tajā iegūt pēc iespējas augstāku 
vērtējumu: �Tā ir brīva viņu izvēle [cik daudz censties centralizētajā eksāmenā]  � ja 
viņ� zina, kur tas  tālāk derēs, tad viņ�, protams, centīsies sasniegt līmeni.�  No otras 
puses, pārbaudes darbu iz�ķiro�ā loma izglītības turpinā�anā var radīt lieku stresu un 
spriedzi to kārto�anas laikā. 
 
 Jaunā atlases sistēma ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vairumam 
augstskolu iezīmē ievērojamus ieguvumus � īpa�i izdevīga tā ir lielajām 
universitātēm, kā arī akadēmiskajām studiju programmām, jo vairs nebūs jāorganizē 
masveida iestājpārbaudījumi un centralizētie eksāmeni pārbauda tie�i akadēmiskas 
zinā�anas un iemaņas. Problēmas sagaidāmas presti�o sociālo zinātņu specialitā�u 
gadījumā, jo tajās liela nozīme ir motivācijai, kas ar �iem pārbaudes darbiem nav 
nomērāma. 
 �(..) ar centralizētiem ir skaidrs, viņi ir un viņi nepazudīs, un viņi būs, vienīgi, es 
domāju, citām augstskolām, kuras ar testē�anu nodarbojās, kā viņas pāries uz tiem 
centralizētiem?�  
 
 Kāds ISEC darbinieks par pa�reizējiem augstskolu iestājeksāmeniem izteicās 
skeptiski. Tiem neesot tie�as saistības ar vidusskolā mācīto, tie mēdzot būt pat 
psiholoģiski traumējo�i. �ajā aspektā pāreja uz studentu atlasi ar centralizēto 
eksāmenu rezultātiem varētu veicināt taisnīgumu un caurspīdīgumu izglītības sistēmā.  
�Mēs savā eksāmenā pārbaudām to, ko skolēns ir mācījies, viņi [augstskolas] savā 
eksāmenā pārbauda to, kas viņiem ienāk prātā. Mūsu mērķis ir, lai skolēns pabeigtu 
skolu, viņu mērķis �  lai pie viņiem mazāk iestātos.� Vairums augstskolu pārstāvju 
gan apgalvo, ka iestājpārbaudījumi tiek gatavoti atbilsto�i vidējā izglītībā 
sasniegtajam zinā�anu līmenim. �āda prasība ietverta arī normatīvajos dokumentos4. 
 
Skolēnu iebildumi 
 
 Da�i reflektanti par centralizētajiem eksāmeniem izteicās noraido�i � viņiem 
nepatika gan tas, ka salīdzino�i ilgi jāgaida rezultāti, gan tas, ka nevar uzzināt 
pieļautās kļūdas, gan arī, ka �is pārbaudes darbs ir pārāk visaptvero�s. Kāds 
vidusskolas absolvents pauda neticību, ka centralizētajā eksāmenā var atklāt visas 
mācību procesā gūtās zinā�anas: �(..) vienā darbā nevar izlikt visas savas zinā�anas, 
ko tu esi apguvis pa 12 gadiem.� �eit gan jāpiebilst, ka jautājumi izvēlēti un veidoti 
tā, lai liecinātu par kopējo vidējās izglītības mācību procesa kvalitāti.  
 
 Vēl kādai reflektantei bija vesela virkne iebildumu: �Īstenībā es esmu ļoti 
noskaņota pret centralizētajiem eksāmeniem, jo skolēns var uzzināt rezultātus tikai 
pēc mēne�a, gandrīz pēc mēne�a, vairāk kā pēc mēne�a. Viņ� nezina, kādas kļūdas 
viņ� ir pieļāvis. Ja uz vietas labo, skolotājs var pateikt. Un ja viņ� stāsies, tad viņ� var 
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to dziļāk pamācīties. Man nepatīk centralizētie eksāmeni.� Absolvente uzsvēra, ka 
�iem pārbaudes darbiem trūkst atgriezeniskās saites ar mācību procesu. 
 
Centralizēta vērtē�ana 
 
 Vairumam reflektantu �ie pārbaudes darbi asociējas ar centralizētu vērtē�anu. 
Parasti vidusskolu absolventi saka, ka to dara ministrija, bet precīzāk �o funkciju būtu 
piedēvēt ISEC, kas ir IZM pakļautības iestāde. Reflektanti uzsvēra arī to, ka eksāmens 
notiek visiem vienlaicīgi, vienādos apstākļos, �o pārbaudes darbu saturs ir vienots, kā 
arī vērtē�ana notiek pēc vieniem kritērijiem. Vidusskolas absolventu teiktais liecina, 
ka viņi centralizētos eksāmenus uzskata par objektīviem. To veicina �o pārbaudes 
darbu anonimitāte.  
�[Centralizēto eksāmenu] visi veic vienā laikā, viena komisija pēc tam labo pēc 
noteiktiem standartiem, vienādi. Es pat nezinu īpa�i, kā viņus tur atdala no parasta 
eksāmena? Vienīgais tas, ka viņus labo Izglītības satura un eksaminācijas centrs.   
Nenotiek tā labo�ana skolā, līdz ar to objektivitāte ir lielāka.�   
�(..) darbus jau īsti skolā nelabo, tos sūta uz ministriju.�  
�Tas, ka it kā katrs saņem kodu, tur nav  tava vārda un darbi tiek sūtīti. Viņus labo 
kaut kur citur.�  
 �Centralizēts eksāmens, tas ir eksāmens, kuru saņem no Latvijas Izglītības 
ministrijas un viņ� notiek vienā un tajā pa�ā dienā visām skolām, un eksāmena saturu 
zina tikai Izglītības ministrijā.�  
�Visus darbus atsūta, uzraksta un aizsūta uz ministriju izlabot, un tur nu nevar būt tik 
liela iespēja, ka tev būs ne tāda atzīme ielikta, kādas ir tavas zinā�anas.�   
 

Raksturīgi, ka vidusskolu absolventi parasti runā par labo�anu, nevis par 
vērtē�anu, kas būtu precīzāks apzīmējums, jo darbu lapās nekādas atzīmes netiek 
izdarītas � vērtētājs tikai uzraksta iegūto punktu skaitu.  

 
Salīdzinājums ar citiem pārbaudes darbiem 
 
 Kāda reflektante, kas beigusi lauku vidusskolu, salīdzinot centralizēto 
eksāmenu ar citiem pārbaudes darbiem, izteicās, ka tas ir: �Smagāks, noteikti!� Cita 
pauda viedokli, ka rezultāti ir objektīvāki, jo labojot nav zināmi skolēnu vārdi. Vēl 
kāda galveno at�ķirību saskatīja centralizētajā labo�anā: �Uz ministriju centralizētie 
tiek sūtīti, bet pārējie darbi viņi ir no Rīgas, bet viņus labo skola, piemēram, 
informātikā viņus laboja uzreiz skolā. Literatūrā domrakstu arī skolā laboja. 
Vienīgais, krievu valodu man aizsūtīja uz Rīgu.� Jāpiebilst, ka vidusskolas nobeigumā 
pa�laik iespējams kārtot veselu virkni eksāmenu, kuri nav centralizēti, proti, to saturu 
sastāda ISEC, bet labo�ana notiek skolās. �o pārbaudes darbu rezultāti nevarēs kalpot 
par atlases kritēriju augstskolās no 2004. gada. 
 
Norises procedūras apraksts 
 
 Daļai reflektantu centralizētais eksāmens visvairāk saistās ar �ī pārbaudes 
darba diezgan sare�ģīto norises kārtību, kuru reglamentē vesela virkne normatīvu 
dokumentu. Tajos izsmeļo�i aprakstīta procedūra, kā arī precīzi definētas katra 
dalībnieka tiesības un pienākumi. Stingra norises kontrole nepiecie�ama, lai 
pārbaudes darba kārto�ana notiktu godīgi. Precīzi reglamentētās norises procedūras 
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negatīvās sekas varētu būt saspringtā gaisotne, kādā notiek �ie pārbaudes darbi. Kāds 
reflektants uzsvēra centralizētā eksāmena augsto slepenības pakāpi. 
 �(..) visiem tika paziņots laiks, un visiem jau vajadzēja ierasties 15 minūtes pirms 
tam, visi skolotāji skraidīja un uztraucās, vai tie�ām visi ir uz vietas. Tad nu sākas 
eksāmens, mums paskaidro visu, ko drīkst un ko nedrīkst, un tādā garā. Un tad 
vienkār�i mēs rakstam. Protams, uzrauga, vai mēs tur nepielietojam kaut kādus 
palīglīdzekļus, palīgierīces, nesarunājamies un tādā garā.�  
�Centralizēts eksāmens izpau�as tā, ka viņ� netiek labots skolā un tur ir  novērotāji 
no citām skolām, tiek atvērts tajā rītā kopā ar skolnieku un skolotāju klātbūtnē, un 
anonīmi. Kodi, centralizētos eksāmenos ir kods nevis vārds un uzvārds.�  
�(..) eksāmens ir visiem vienāds, notiek vienā laikā,  sē� novērotāji klāt,  tas viss ir 
ļoti  nopietni, nopietnāk daudz nekā skolas eksāmens.�  
�Ar centralizētu eksāmenu saprot to, ka viss tiek turēts pilnīgā slepenībā un vienkār�i 
tiek pārbaudītas gala zinā�anas, uz kāda līmeņa esi apguvis programmu.�  
 
Normatīvo dokumentu analīze 
 
Augstskolu likums un �Par uzņem�anas noteikumiem Latvijas augstskolās� 
 
 Galvenais uzņem�anu augstskolās regulējo�ais normatīvais dokuments ir 
Augstskolu likums (1995). Studentu atlasi ar centralizēto eksāmenu rezultātu 
palīdzību nosaka 2000. gadā tajā veiktie grozījumi, kas stāsies spēkā 2004. gadā. 
Uzņem�anu un imatrikulāciju augstskolās reglamentē galvenokārt likuma 46. pants. 
 
 Kāda eksperte Augstskolu likuma nozīmi komentēja �ādi: �Augstskolu likums 
ir  jāņem vērā, ja tu strādā augstskolā, bet, ja Izglītības un zinātnes ministrija, kuras 
rīkojumi ir saisto�i augstskolām, izdod kādu specifikāciju, tad jāņem vērā arī 
Izglītības un zinātnes ministra rīkojums. (..) Likums ir augstāks, bet arī zem likuma 
pieņem Ministru kabineta noteikumus, zem likuma pieņem ministrijas rīkojumus. Tā 
jau nevar pateikt, kur� īstāks. Ir specifikācijas, kurām pakāpe ir da�āda.�  
 
 Viena no likuma specifikācijām ir IZM rīkojums �Par uzņem�anas 
noteikumiem Latvijas augstskolās� (1997), kur� izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 
46. pantu. Punktā 9.1 teikts, ka �pieteik�anos studijām tajās studiju programmās, 
kuras tiek īstenotas uz vidējās izglītības bāzes, augstskolas ir tiesīgas sākt ne ātrāk kā 
vienu mēnesi pēc 12. klases mācību gada beigām. Mācību gada beigu datums tiek 
noteikts ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.5� Savukārt Augstskolu likuma 
46. panta 6. punktā rakstīts: �Reflektantu reģistrācija un uzņem�ana studiju 
programmās uzsākama ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad vidējās izglītības 
iestādēs beidzies mācību gads, un precīzu uzņem�anas sākuma termiņu katru gadu 
nosaka izglītības un zinātnes ministrs.6� Attiecībā uz pieteik�anās un uzņem�anas 
sāk�anas termiņiem abi �ie normatīvi ir pretrunīgi.  
 
 Tomēr eksperts no IZM pretrunu starp normatīvajiem dokumentiem 
nesaskatīja un neskaidrības attiecināja uz da�ādo jēdziena �reģistrācija� lietojumu: 
�Viņi [Augstskolu likums un �Par uzņem�anas noteikumiem Latvijas augstskolās�]  
nav tik pretrunīgi, ja viņus pareizi nolasa, viņi nav pretrunīgi. Augstskolas to ļoti labi 
ir aptvēru�as.� Viņ� arī paskaidroja: �(..) ar vārdu �reģistrācija� augstskolas 
principā savā praksē izprot divas lietas. Reģistrācija nozīmē, pirmkārt, ka tu aizej un 
jebkuru reflektantu piereģistrē un tajā rīkojumā [Par uzņem�anas noteikumiem 
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Latvijas augstskolās] rakstīts, kad jāsāk �reģistrācija�. Un reģistrācija otrā nozīmē, 
ko augstskolā tā tīri profesionāli lieto, ka reģistrācija ir tad, kad visi uzņem�anas 
eksāmeni ir izdarīti un tā, un beidzot abiturients izdara savu izvēli un iet reģistrēties 
studijām. Tas ir pēc visiem eksāmeniem.� Tomēr arī �ie paskaidrojumi normatīvo 
dokumentu pretrunīgumu neatceļ. 
 
 Eksperts no Augstākās izglītības padomes Augstskolu likuma un �Par 
uzņem�anas noteikumiem Latvijas augstskolās� saskaņotību atzina par problemātisku: 
�Jā, �ajā gadījumā tur patie�ām ir ļoti sare�ģīta situācija to visu izskaidrot,  un ļoti 
bie�i tur teorētiski sanāk tā, ka nevar  likumīgi �o to izdarīt.�  
 
 Interesantu jautājumu �īs pretrunas kontekstā izvirzīja eksperts no kādas 
augstskolas uzņem�anas komisijas: �(..) kas ir mācību gada beigas? Vai mācību gads 
beidzas tad, kad beidzas mācības vai tad, kad beidzas eksāmeni.� Saskaņā ar 
Vispārējās izglītības likuma 6. panta 8. punktu7 mācību gada beigas nosaka izglītības 
un zinātnes ministrs. Piemēram, �ogad 12. klasei mācības beidzās 23. maijā, bet 
mācību gada beigas bija 20. jūnijā, savukārt sertifikātus par centralizēto eksāmenu 
kārto�anu absolventi saņēma vēl vēlāk � 15. jūlijā. Eksperti ļoti da�ādi skaidroja to, 
kāpēc valsts pārbaudes darbus nevar kārtot jau maijā.  
 
 Kāds IZM darbinieks likumdo�anā pretrunīgi noteiktos termiņus skaidroja 
�ādi: �(..) kad Augstskolu likumu rakstīja, tad nebija iespējams pateikt, cik viņiem 
[ISEC] ilgi ies labo�ana. (..)� �eit jāatceras, ka punktu par augstskolu pāreju uz 
studentu atlasi ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, ieviesa 2000. gadā, kad vairākos 
mācību priek�metos �ādi pārbaudes darbi jau tika īstenoti. Tas pats eksperts turpina: 
�Tajā gadā ar ISEC nebija vēl tik tālu, �eit tā ��ķēre� izveidojās, ka mācību gads 
viņiem ir beidzies, bet izlaboju�i viņi vēl darbus nav. Es domāju, ka ar nāko�ajiem 
grozījumiem mēs te ieviesīsim saskaņu.� Par to, kā konkrēti abus normatīvus plānots 
saskaņot, eksperts neizteicās.   
 
 Lai gan Augstskolu likuma 46. panta 6. punktā teikts, ka �precīzu uzņem�anas 
sākuma termiņu katru gadu nosaka izglītības un zinātnes ministrs�, �āda vienota 
datuma pa�laik nav. Kāds eksperts no augstskolas uzņem�anas komisijas izteicās:�(..) 
pēc Augstskolu likuma termiņi ir vieni, bet mēs katru gadu saņemam  rekomendējo�u 
vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka nevajadzētu sākt dokumentu 
pieņem�anu ātrāk par 16. jūliju, jo tad mēs zinām centralizēto eksāmenu rezultātus.� 
Tomēr pa�laik ir samērā maz augstskolu, kas �o IZM rekomendāciju ievēro � lai 
atlasītu labāk sagatavotos studentus, augstākās izglītības iestādes ir ieinteresētas 
dokumentu pieņem�anu sākt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc augstskolas uzņem�anu bie�i 
vien sāk jau agrā pavasarī. 
 
 Eksperts, kur� strādā IZM, neskaidrības par dokumentu pieņem�anas sāk�anas 
termiņiem komentēja �ādi: �Runa nav par vienu laiku. Par to nav runa, nekur 
Augstskolu likumā nav teikts, ka visām [augstskolām] kaut kas vienā dienā jāsāk. 
Pa�laik  mēs zinām, ka nevar vēl ISEC izlabot vajadzīgā ātrumā, tāpēc dod �o 
rīkojumu [Par uzņem�anas noteikumiem Latvijas augstskolās]. Kad ISEC varēs 
izlabot savus darbu, kā ir noteikts Augstskolu likumā, tad neko nevajadzēs.�  Eksperta 
viedokli, ka centralizētos eksāmenus iespējams izlabot divu nedēļu laikā var ap�aubīt 
vairākos aspektos, pirmkārt, jau pa�laik jūnijā un jūlija sākumā ISEC ir pārslogots, 
otrkārt, �īs institūcijas darba apjoms tuvāko gadu laikā vēl nedaudz palielināsies. �ie 
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faktori drīzāk norāda uz nepiecie�amību termiņu pagarināt, kas savukārt varētu radīt 
problēmas augstskolām, jo tām līdz 1. septembrim jāpagūst veikt da�ādas 
birokrātiskas procedūras, lai jaunie studenti varētu sākt mācību gadu. 
 
2004. gada uzņem�anu reglamentējo�ie normatīvi 
 
 Pa�laik iestā�anos augstākās izglītības programmās lielā mērā nosaka 
augstskolu senātu izdoti ikgadēji uzņem�anas noteikumi. Sagaidāms, ka �o normatīvo 
dokumentu loma un nozīme pēc 2004. gada mazināsies � tie kļūs īsāki un 
koncentrētāki. Lai gan parasti senāta lēmumus izdod pusgadu iepriek� (novembrī, 
decembrī), atsevi�ķas augstskolas jau ir apstiprināju�as uzņem�anas noteikumus 2004. 
gadam.  
 
 Eksperts, kur� strādā privātajā augstskolā, uzņem�anas noteikumu pa�reizējo 
lomu un funkcijas komentēja �ādi: �Mēs katru gadu izstrādājam uzņem�anas 
noteikumus un uzņem�anas noteikumos mēs pasakām, kā notiks uzņem�ana. Ja  2004. 
gadā mēs uzņemsim, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, tad 
uzņem�anas noteikumos pretī katrai programmai tiks noteikts, kur� centralizētais 
eksāmens tiks ņemts vērā. (..) [Uzņem�anas noteikumus mēs apstiprinām] ne vēlāk kā 
pusgadu pirms studiju sākuma. (..)  parasti janvārī Senātā apstiprinām uzņem�anas 
noteikumus un tur ir noteikta uzņem�anas kārtība (..). Līdz ar to laika pietiek 
skolniekiem sagatavoties.�   
 

Sākot ar 2004. gadu �is dokuments augstskolām būs jāapstiprina agrāk nekā 
tas vairumā gadījumu notiek pa�laik, jo skolēniem līdz 15. decembrim ir jāizvēlas 
priek�meti, kuros kārtot eksāmenus. Līdz �im datumam viņiem jābūt informētiem par 
uzņem�anas prasībām augstākās izglītības programmās, lai varētu pieteikties konkrēto 
pārbaudes darbu kārto�anai. Lai gan Augstskolu likumā rakstīts: �Par to, kādas 
vidējās izglītības programmas atbilst konkrētās studiju programmas profilam, kādi 
centralizētie eksāmeni vidējās izglītības apjomā jākārto, kā arī to, kādas ir papildu 
prasības, lai iestātos konkrētā studiju programmā, augstskolas paziņo trīs gadus pirms 
uzņem�anas uzsāk�anas (..)8�, reti kura augstākās izglītības iestāde studentu atlases 
kritērijus IZM iesniedza noteiktajā termiņā. 

 
 Kā atzina kāds eksperts, arī IZM izdotie uzņem�anas noteikumi saglabāsies: 
�Noteikti būs, noteikti būs, tādas vispārējās lietas tur būs pateiktas (..)  tie  jau vairs 
neizskatīsies tik daudz pēc uzņem�anas noteikumiem, bet gandrīz vai kā pēc maza 
rīkojuma jeb instrukcijas. Tur būs ierakstīts, ka augstskolām ir tiesības noteikt 
papildus prasības  � tas būs noteikti ierakstīts.� Iespēja noteikt papildus kritērijus 
ietverta arī Augstskolu likuma 46. panta 4. punktā: �Augstskola, saskaņojot ar 
Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildu prasības attiecībā uz speciālu 
iepriek�ējo izglītību, īpa�u piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi.� 
Papildus atlases kritēriji pa�laik apstiprināti Banku augstskolai, Latvijas Policijas 
akadēmijai un Latvijas Mākslas akadēmijai9.  
 
 Neskaidrs ir jautājums par to, kā jaunā atlases kārtība darbosies tādā no 
ārzemēm finansētā mācību iestādē kā Rīgas Ekonomikas augstskola. Eksperts, kur� 
pārstāv Augstākās izglītības padomi atzina, ka �(..) Stokholmas augstskolas gadījumā 
iespējams būs jāmaina likums, lai arī tā darbotos pēc �iem kritērijiem.� Pa�laik 
kārtība ir tāda, ka �ajā augstskolā pieteikums ir jāiesniedz līdz 1. martam.  
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 Pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentēs kārtību, kā centralizēto 
eksāmenu var nokārtot tie, kas vidusskolu beigu�i pirms �o pārbaudes darbu 
ievie�anas, kā arī tie, kas vēlas uzlabot savu rezultātu. �is normatīvais dokuments 
stāsies spēkā 2003. gada 1. septembrī. �ajos Ministru kabineta noteikumos �(..) ir 
noteikta kārtība, kādā jebkur� var pieteikties kārtot centralizēto eksāmenu, tātad, ja es 
pagāju�o gadu kārtoju un mani neapmierina atzīme, es varu pieteikties �ogad kārtot 
vēlreiz to pa�u eksāmenu, uzlabot savu rezultātu.� Tur rakstīts, ka �personas, kuras 
agrāk ieguvu�as vidējo izglītību un vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, katru gadu 
līdz 15. decembrim var pieteikties jebkurā izglītības iestādē vai pa�valdības izglītības 
pārvaldē eksāmenu kārto�anai.10� 
 
 Izstrādāts arī Ministru kabineta noteikumu projekts �Par centralizēto 
eksāmenu rezultātu izmanto�anu studiju uzsāk�anai augstskolās (vienoto 
eksamināciju)�. Tomēr �is dokuments vēl nav apstiprināts. Kāds eksperts, kur� 
pārstāv augstskolas uzņem�anas komisiju, izteicās �ādi: �Pēc �ī te projekta [Par 
centralizēto eksāmenu rezultātu izmanto�anu studiju uzsāk�anai augstskolās] ir 
saprotams, ka tie, kas nav kārtoju�i vai tie, kam nav pietieko�a atzīme, ka ISEC 
noorganizēs viņiem iespēju nokārtot centralizēti � nu ļoti labi, tad mums ar to nebūs 
jānodarbojas, ja tā būs. (..) Kaut gan, vai 2004. gadā tā būs  � es ļoti �aubos.�  �eit 
var minēt pozitīvo pieredzi uzņemot vēstures bakalaura programmā Latvijas 
Universitātē � reflektantiem, kuriem nebija centralizētā eksāmena vērtējuma, tika dota 
iespēja �o pārbaudes darbu kārtot augstskolas telpās, kas notika vienlaicīgi ar visiem 
pārējiem vidusskolu beidzējiem.  
 
Kopsavilkums 
 
 90. gadu vidū Latvijā uzsāka centralizēto vidusskolas nobeiguma eksāmenu 
ievie�anu. Eksperti atzīst, ka �iem pārbaudes darbiem ir divas funkcijas � vidējās 
izglītības sertifikācija un atlase studijām augstskolās. Otro uzdevumu centralizētie 
eksāmeni sāks pildīt tikai no 2004. gada. 
 
 Centralizētais eksāmens būtiski at�ķiras no citām vērtē�anas formām. 
Reflektanti uzsvēra, ka �os pārbaudes darbu labo Izglītības satura un eksaminācijas 
centrā. Eksperts no �īs institūcijas izteicās, ka centralizētos eksāmenus raksturo to 
īpa�ā sastādī�anas un vērtē�anas metodoloģija, saskaņā ar kuru skolēns saņem nevis 
atzīmi, bet gan līmeni. Daļa reflektantu pauda savu negatīvo attieksmi pret �iem 
pārbaudes darbiem � tie esot pārāk grūti, nevar uzzināt pieļautās kļūdas, kā arī tajos 
neesot ietverts viss, ko viņi apguvu�i divpadsmit mācību gadu laikā.  
 
 Bie�i vien reflektanti izteicās par centralizēto eksāmenu samērā sare�ģīto 
norises procedūru, kuru turklāt arī reglamentē vesela virkne normatīvo dokumentu. �o 
pārbaudes darbu skolēni visā valstī kārto vienlaicīgi, līdzīgos apstākļos, proti, bez 
skolotāja palīdzības, un arī to saturs ir identisks. Kāds reflektants atzina, ka 
centralizēto eksāmenu kārto�anas laikā skolā valda saspringta gaisotne.  
 
 Kāds politikas veidotājs uzsvēra, ka centralizētā eksāmena rezultāti labi atklāj 
vidējās izglītības kvalitāti � parāda, cik efektīvi strādā konkrētā skola, liecina par 
zinā�anu līmeņa izmaiņām valstī kopumā, tomēr viņ� arī uzsvēra, ka nekādus 
secinājumus par atsevi�ķu indivīdu no �o pārbaudes darbu rezultātiem izdarīt nevarot. 
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Tie�i uz vidusskolu beidzēju klasificē�anu konkrēto priek�metu �pārzino�ajos� (�A� 
līmenis) un �nepārzino�ajos� (�F� līmenis) balstās 2004. gadā plānotā pāreja uz atlasi 
augstskolās ar centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
 
 Jauno uzņem�anas kārtību galvenokārt nosaka 2000. gadā veiktie Augstskolu 
likuma grozījumi. Gandrīz visas augstākās izglītības iestādes ir noteiku�as, kuru 
centralizēto eksāmenu rezultātus ņems vērā, da�as Augstākās izglītības padomē 
apstiprināju�as arī papildus atlases kritērijus. Pa�laik da�i studentu uzņem�anu 
augstskolās reglamentējo�ie dokumenti ir savstarpēji pretrunīgi, bet plānots, ka �īs 
nesaskaņas tiks novērstas.  
 
                                                 
1 Vispārējās izglītības likums, 1. panta, 2. punkts. 
2 Dylan W. Meanings and Consequences in Standard Setting // Assessment in 
Education. � 1997. -  Vol. 3, No. 3.  
3Bakker S., Wolf, A.  Editorial: Examinations and entry to university: pressure and 
change in mass system // Assessment in Education. - 2001. - Vol. 8, No. 3.- P.285-
290. 
4 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 428 �Par uzņem�anas noteikumiem 
Latvijas augstskolās�. � R.: IZM, 1997. 
5 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 428 �Par uzņem�anas noteikumiem 
Latvijas augstskolās�. � R.: IZM, 1997. 
6 Augstskolu likums, 46. panta, 6. punkts. 
7 Vispārējās izglītības likums, 6. pants, 8. punkts. 
8 Augstskolu likums 46. panta, 3. punkts. 
9 http://www.aip.lv/aktual.htm (avots izmantots 29.11.2002.) 
10 Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 �Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu 
un norises kārtību�. � R. :  MK, 2002. 
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Augstākā izglītība 
 
Situācijas raksturojums 
  

Augstākās izglītības iegū�anas iespēju palielinā�anās ir visā pasaulē vērojama 
tendence, arī Latvijā pēdējo desmit gadu laikā strauji pieaudzis studentu skaits  � ja 
1990. gadā bija 173 studenti uz desmit tūksto�iem iedzīvotāju, tad 2001. gadā �is 
rādītājs bija jau 471. Pa�laik augstāko izglītību iegūst vairāk nekā simtu desmit 
tūksto�i cilvēku1. Kāds eksperts no IZM saistībā ar �o tendenci izsakās �ādi: �20. 
gadsimta vidus - tā ir demokrātija, kad izglītība ir pieejama visiem. Un augstākā 
izglītība pamazām zaudē savu elitāro lomu (..). Latvijā tagad arī tā ir, ka augstākā 
izglītība ir masu izglītība.�  

 
 Augstākās izglītības sistēmu var analizēt no trīs aspektiem � valsts, tirgus un 
akadēmiskās kopienas viedokļa2. Pastāv virkne institucionālu mehānismu, ar kuru 
palīdzību valsts veido augstākās izglītības telpu. Pirmkārt, tie ir likumi un citi 
normatīvi, kas ir saisto�i visām Latvijas augstskolām. Otrkārt, da�ādas kontroles 
procedūras, tādas kā akreditācija un licencē�ana. Tre�kārt, valsts kā augstākās 
izglītības sektora viens no galvenajiem finansētājiem. Ceturtkārt, tā nosaka arī 
izglītības sistēmas institucionālo ietvaru un valsts pienākums ir veicināt taisnīgumu �ī 
sektora ietvaros.  
 
 Saistībā ar 2004. gadā plānotajām izmaiņām studentu atlases kārtībā grūtības 
var saskatīt attiecībā uz to, kā jaunā sistēma darbosies profesionālās izglītības sektorā. 
�eit iespējams no�ķirt divas problēmas, pirmkārt, profesionālo augstāko izglītību bie�i 
vien neiegūst uzreiz pēc vidējās, otrkārt, arodskolu, tehnikumu un koled�u beidzējiem 
ir zemāki centralizēto eksāmenu rezultāti, jo �ie pārbaudes darbi vairāk orientēti uz 
akadēmisko zinā�anu līmeņa noteik�anu. 
�No profesionālajām mums nāk diezgan daudz. Es pieļauju, ka mēs esam gandrīz 
vienīgā augstskola (varbūt vēl Lauksaimniecības Universitāte � daļēji), kura ar 
tehnikuma izglītību, teiksim ar tādu tehnisku izglītību [uzņem].�  
�Un varbūt universitātēs cen�as stāties liela daļa pēc skolas, bet profesionālajās 
augstskolas jau tā glu�i nav. Jo tā jau ir cita līmeņa izglītība � pastrādā un saprot, ka 
bez �īs augstākās profesionālās izglītības nevar iztikt un tad nāk pie mums studēt. Tā 
arī vēl ir īpatnība. Un ja �ie trīs gadi ir [sertifikāta] derīguma termiņ�, tad jau (..).�  
 

Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji palielinājies studentu skaits, turklāt divas 
tre�daļas jaunie�u augstāko izglītību iegūst par saviem līdzekļiem3. Vairāk nekā puse 
studē sociālās zinātnes4, kurām ir augsts presti�s, tomēr �ajās studiju programmās no 
valsts bud�eta finansēto vietu īpatsvars ir ļoti neliels. IZM darbinieks ārkārtīgi straujo 
studentu skaita palielinā�anos �ajās specialitātēs komentēja: �(..) ja puse no 
studentiem � 51% studē sociālās zinātnēs, tas ir absolūti � studenti ir gāju�i uz mītu, 
bet �is ir tirgus. Un tirgu mēs nevaram ietekmēt. Jā, ja  viņi grib, tad lai iet un maksā, 
un studē.�  Atsevi�ķos gadījumos studentu skaits netiek palielināts da�ādu ārēju 
apstākļu, piemēram, telpu trūkuma dēļ: �(..) pēdējos gadus mums studentus skaits 
būtiski nav palielinājies viena vienkār�a iemesla dēļ � mūsu telpas to neļauj darīt. 
Tāpēc mums ir �ie lielie konkursi.� Salīdzino�i liels ir no valsts bud�eta finansēto 
vietu skaits in�enierzinātnēs � aptuveni divas reizes lielāks nekā sociālajās5, tomēr 
�tehniskā, tehniskās specialitātes pa�reiz nav pārāk populāras (..).�  �ajās 
programmās ir mazi konkursi un daudzi studenti pirmā kursa laikā tiek atskaitīti. 
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 Atsevi�ķu augstskolu pārstāvji uzsver, ka augstākās izglītības sektoru nedrīkst 
pielīdzināt tirgum, nedrīkst arī apdraudēt mācību iestā�u akadēmisko autonomiju:  
�Mācību spēki, darbinieki un studenti, tie visi kopā veido augstskolas personālu, un 
�eit nav klienta un pakalpojuma sniedzēja attiecību. (..) augstskolām ir autonomija 
veidot savu personāla sastāvu.�  Akadēmisko autonomiju zināmā mērā nodro�ina 
tāda institūcija kā senāts. �Senāts tas ir augstskolas likumdevējs, kas ir augstākā 
institūcija.� �Senāta lēmums ir pāri visam.�  
 
Politika 
 
Augstskolu akreditācija 
 
 Augstskolas akreditācija ir �augstskolas darba organizācijas un resursu 
kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai pie�ķir valsts atzītas augstskolas statusu.6� 
Pa�laik Latvijā ir 33 akreditētas augstskolas7. Vairumā gadījumu to dibinātājs ir 
valsts, bet ir arī ievērojams skaits juridisku personu izveidotu augstākās izglītības 
iestā�u. Aptuveni tre�ā daļa studentu mācās Latvijas Universitātē, otrā lielākā 
augstskola studentu skaita ziņā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Eksperte no IZM 
Augstākās izglītības departamenta pastāstīja: �Akreditācija ir studiju kvalitātes 
pārbaude, akreditācija ir apak�ējais slieksnis mums Latvijā (..). Akreditācijas termiņ�, 
ja viss ir labi, ir 6 gadi. (..) Akreditācija ir studiju kvalitātes pārbaude (..). uz 
akreditāciju tiek aicināti nozaru eksperti. Latvijā tiek aicināti, par cik Latvija ir ļoti 
maza zeme � visi viens otru pazīst, Latvijā ir tā īpatnība, ka aicina ārvalstu ekspertus. 
Novērtē�anas komisijā ir arī viens vai divi eksperti no Latvijas, kas vairāk pārzina 
organizāciju. Bet saturiski � ārzemju eksperti strādā. (..) akreditācija principā notiek 
trijos posmos, pirmais posms ir pa�novērtē�anas ziņojums (..). Otrs ir ekspertu 
vērtējums, viņu klātbūtne augstskolā, tās ir visādas konferences, kad absolventus un 
studentus aptaujā. Eksperts aiziet uz augstskolu un skatās visu realizāciju. Viņam ir 
tiesības runāt par jebko un ar jebkuru (..) tre�ā stadija ir akreditācijas komisija. Tā ir 
ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota, tajā ir akreditācijas komisijas vadītājs, tur ir 
pārstāvji gan no darba devēju konfederācijas, gan no profesoriem, gan no rektoriem, 
gan no Augstākās izglītības padomes.� Lēmumu par augstskolas akreditāciju pieņem 
Augstākās izglītības padome. Augstskolu un koled�u novērtē�anu organizē IZM. 
Lēmumu par augstākās izglītības iestādes akreditāciju pieņem balstoties uz: 
 

1) augstskolas pa�novērtējumu; 
2) studējo�o un absolventu darba devēju aptaujas rezultātiem; 
3) ekspertu atzinumiem; 
4) novērtē�anas komisijas ekspertu vizītē iegūtajiem rezultātiem; 
5) papildus informāciju, ja tāda nepiecie�ama8. 

 
Augstākās izglītības programmas 
 
 Augstskolu likumā rakstīts: �Studiju programma ietver viena akadēmiskā 
grāda vai profesionālās kvalifikācijas iegū�anai nepiecie�amās prasības.� Tās 
reglamentē studiju satura un realizācijas apraksts. Programmas apstiprina augstskolas 
senāts. Tās īsteno�anai �jāsaņem licence Izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības 
likumā noteiktajā kārtībā.9� 
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Augstākā izglītība iedalāma akadēmiskajā un profesionālajā. Katrā no tām var 
no�ķirt vairākus līmeņus. Pirmā akadēmisko studiju pakāpe ir bakalaura programma, 
kuru apgūst pēc vidusskolas, otrā ir maģistrs, bet tre�ā � doktors. Augstākās 
profesionālās izglītības organizācija ir nedaudz at�ķirīga � zemākais līmenis ir 
koled�as programmas. Profesionālās augstākās izglītības programma ir otrā pakāpe, 
kas ietver gan pirmā līmeņa (koled�as) standartu, gan nodro�ina papildus zinā�anas. 
Latvijā 2001. gadā pirmā un otrā līmeņa profesionālajās programmās uzņēma vairāk 
nekā piecpadsmit tūksto�us studentu, bet akadēmiskajās tikai deviņi ar pusi tūksto�i10.  
 
 Viena mācību iestāde var īstenot gan profesionālās, gan akadēmiskās studiju 
programmas � �āda prakse parasti sastopama lielajās universitātēs (LU, RTU, LLU). 
Reflektanti, kas beigu�i vidusskolu, ir labāk sagatavoti bakalaura iegū�anai, bet 
tehnikumu absolventi attiecīgās profesionālās augstākās izglītības iegū�anai.  
�Atsevi�ķās nozarēs, atsevi�ķās specialitātēs viņi [tehnikumu absolventi] sastāda pat 
pusi no studējo�o skaita. Mums ir trīs veidu studiju programmas � akadēmiskās 
studiju programmas (..) Un tad ir tā saucamās profesionālās studiju programmas, kur 
stājas un mācās četrus gadus, iegūst profesionālo izglītību � to otrā līmeņa 
profesionālo in�eniera. Un tad ir vēl koled�as studijas, kur iegūst pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību. Un tehnikumie�i parasti iet uz to profesionālo studiju 
līmeni, tas ir uz in�enieru studijām. Tas ir savā specialitātē. Ja viņ� grib iet uz 
bakalaura studijām, viņam ir jāliek eksāmens. Jo viņ� ir labāk sagatavots tie�i savā 
profesionālā izglītības līmenī, vājāk, bez �aubām, viņ� ir sagatavots akadēmiski kā 
vidusskolnieks.� 
 
 Lēmumu par programmu licencē�anu pieņem IZM Augstākās izglītības studiju 
programmu licencē�anas komisija. �o procedūru kāds eksperts aprakstīja: �(..) uz 
licenci viņam jāparāda tas objektīvais rāmis � infrastruktūra, pasniedzēji, bibliotēka, 
kalendārais plānojums.�  Par studiju programmai nepiecie�amajiem elementiem 
līdzīgi izteicās kāds augstskolas uzņem�anas komisijas vadītājs: �(..) ikviena studiju 
programma sastāv no pieciem pamata komponentiem, tie ir mācību spēki, studenti, 
bibliotēka, telpas, laboratorijas, iekārtas un tad ir nauda.� 
 
 Lai gan programmu apraksti ir pieejami vairumā universitā�u mājas lapu, 
skolu beidzēji salīdzino�i reti savu studiju virzienu izvēlas, balstoties uz zinā�anām 
par programmu. Tikai viena reflektante atzina, ka stājas konkrētajā specialitātē tāpēc, 
ka viņai patīk programma.  
 
Valsts prioritātes augstākajā izglītībā 
 
 Valsts ir izvirzījusi zināmas tautsaimniecības attīstības prioritātes, kuras ņem 
vērā, pie�ķirot finansējumu augstākajai izglītībai. Par svarīgām atzītas dabas un 
tehnisko zinātņu studiju programmas. Eksperts no Augstākās izglītības padomes 
izteicās: �(..) mēs nosakām tos orientierus, pirmkārt, lai sekotu līdzi, lai valstī attīstās 
visas tautsaimniecībai nepiecie�amās specialitātes, jo pretējā gadījumā var gadīties 
kāda specialitāte, kas ir ļoti dārga, uz ko piesakās ļoti maz studentu un pēk�ņi 
augstskolas izdomā � priek� kam mums te mocīties un tērēt līdzekļus, labāk paņemsim 
juristus vai ekonomistus. Jo tie izmaksātu lētāk.�  
 
 Valsts prioritātes vistie�āk izpau�as bud�eta finansējuma pie�ķir�anā. Kāda 
ministrijas darbiniece to komentēja �ādi: �Svārstās gan [no bud�eta finansēto vietu 
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skaits da�ādās nozarēs], prioritātes jau ņem vērā, te pa�laik informācijas tehnoloģija 
vairāk klāt, in�enierzinātnēm mēs liekam klāt. Mēs ņemam nost sociālajām zinātnēm. 
Bet kopējais vietu skaits gan nemainās, jo mums nepaceļ to finansējumu.�  No valsts 
bud�eta finansēto studiju vietu skaitu katru gadu apstiprina ar Izglītības un zinātnes 
ministra rīkojumu.  
 
 Kāds politikas veidotājs izteicās, ka Latvijā salīdzino�i maz studentu iegūstot 
grādu humanitārajās zinātnēs. Tomēr eksperts no kultūras augstskolas uzņem�anas 
komisijas uzsvēra, ka to skaitu, iespējams, nemaz nevajag palielināt:  �Es nezinu, kas 
notiktos, ja mums būtu telpas un ļaudis. Noteikti tas nebūtu labi, jo acīmredzot ir 
zināms optimums, cik valstij būtu vajadzīgi humanitāro zinātņu bakalauri mākslās.�  
 
Finansē�ana 
 
No valsts bud�eta finansētās studiju vietas 
 
 Tre�ā daļa studiju vietu augstskolās tiek finansētas no valsts bud�eta. �im 
mērķim atvēlētā summa jau vairākus gadus nav mainījusies. �Valsts bud�etētās vietas, 
kuras nav pārāk daudz, principā kopā ir 30 000 apmēram (..). Tātad tās ir prātīgi 
jāsadala. Mēs sociālām zinātnēm ņemam nost (..). Un liekam �īs vietas klāt 
in�enierzinātnēm (..). Mēs jau kuru gadu drusku apgrie�am sociālo zinātņu vietas no 
valsts bud�eta.�  Salīdzinot no valsts bud�eta finansēto studiju vietu skaitu pilna laika 
bakalaura un profesionālajās programmās 2002. un 2003. gadā, jāatzīst, ka sociālajām 
zinātnēm tas ir pat nedaudz palielinājies. Savukārt datorzinātnēs, kuras uzskata par 
valsts tautsaimniecības attīstības prioritātēm atbilsto�ām studiju programmām, �is no 
valsts bud�eta finansēto vietu skaits ir strauji samazinājies (no 2047 vietām 2002. uz 
827 vietām 2003. gadā) 11. 
 

�o neatbilstību varētu skaidrot ar to, ka ministrijas pie�ķirto bud�eta vietu 
skaitu tālāk vēl pārdala mācību iestā�u iek�ienē. Kāds eksperts �o procesu komentēja: 
�(..) augstskolas viņas [bud�eta vietas] nedaudz arī pārdala, jo, ja paliek bud�eta 
vietas vakantas, neturēs taču vakantas, tur vēl notiek samērā sare�ģīta iek�ējā 
pārrēķinā�ana.� �ī pārdalī�ana saistīta ar pieprasījumu pēc konkrētās studiju 
programmas attiecīgajā gadā: �(..) �ogad kaut kā nebija īpa�a vēlē�anās uz 
profesionālajām studiju programmām, mēs pat neaizpildījām bud�eta vietas. Līdz ar 
to mēs varējām piemest bakalauriem.�  

 
Kādas augstskolas uzņem�anas komisijas vadītājs bud�eta vietu pārdalī�anu 

izglītības iestādes iek�ienē aprakstīja �ādi: �(..) ministrija jau principā pie�ķir mums 
bud�eta vietas pa studiju programmām pa visiem pieciem apmācību gadiem un tad 
izejot no tā, cik ir vecākos kursos, mēs pie�ķiram pirmajā kursā, cik mēs varam 
uzņemt par bud�etu. Tas ir ministrijas noteiktais lielums.�  

 
 Saistībā ar valsts finansējumu kāds eksperts minēja problēmu, ka nevar 
izkontrolēt, vai students par bud�eta līdzekļiem nemācās vairākās programmās: �(..) 
bet katrā gadījumā nedrīkstētu pieļaut tādu shēmu vai atrast tādu variantu, kā 
izkontrolēt, lai students vienlaikus nestudē trīs augstskolās un par bud�eta 
līdzekļiem.�  
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 Summa, ko no valsts bud�eta pie�ķir vienam studentam, da�ādās specialitātēs 
at�ķiras � vislētākās ir sociālās zinātnes, bet visvairāk finansējuma pie�ķir militārajā 
aizsardzībā un zobārstniecībā. Dārgākās specialitātes saņem aptuveni se�as reizes 
lielāku summu nekā lētākās. Studiju programmu izmaksu aprēķinā�anas kārtību 
reglamentē  Ministru kabineta noteikumi �Kārtība, kāda augstskolas tiek finansētas no 
valsts bud�eta līdzekļiem12�. 
 
Bud�eta un maksas vietu samērs 
 
 Bud�eta un maksas vietu samērs cie�i saistīts ar studiju jomu, piemēram, 
medicīnā gadījumu, kad mācības finansē no saviem līdzekļiem, ir ļoti maz: �Maksas 
[vietas] ir iespējamas, bet praktiski ir ļoti maz tādu gadījumu, kad mācās par maksu, 
tomēr tā maksa ir liela � 1000 gadā (..).� Turklāt �ajās programmās ir arī ļoti liels no 
valsts bud�eta finansēto vietu skaits. Savukārt sociālajās zinātnēs četras piektdaļas 
studentu mācību maksu sedz no saviem līdzekļiem13. Tas galvenokārt saistīts ar �o 
programmu augsto presti�u, jo no valsts bud�eta finansēto vietu skaits �ajās 
specialitātēs ir apmēram tāds pat kā skolotāju izglītībā, humanitārajās zinātnēs, 
dabaszinātnēs vai veselības aprūpē14. Tehniskajās un dabaszinātnēs mācību maksu no 
saviem līdzekļiem sedz  ne vairāk kā ceturtā daļa studentu. 
 
 Valsts un no citiem avotiem finansēto vietu samērs saistīts arī ar maksas 
lielumu. Atsevi�ķu fakultā�u pārstāvji izteicās, ka, paaugstinot summu, strauji 
samazinās reflektantu skaits, kas to var atļauties. Eksperte �ajā sakarībā uzdeva 
jautājumu: �Kas ir optimālāk � mazāks studentu skaits, kas maksā lielāku summu, vai 
vairāk studentu ar zemāku mācību maksu?� 
  
Uzņem�anas izmaksas 
 
 Studentu atlases un uzņem�anas izmaksas gan pa�laik, gan arī pēc 2004. gada 
augstskolām būs jāsedz no sava bud�eta, jo valsts finansējumu �o funkciji veik�anai 
nepie�ķir. Ministrijas darbiniece komentēja: �Tātad no valsts bud�eta 
iestājeksāmeniem valsts augstskolās netiek dots finansējums. Katrs students, 
iesniedzot iesniegumu, maksā attiecīgi desmit, piecpadsmit lati un no tā tiek segti �ie 
izdevumi, kas ir vajadzīgi iestājeksāmeniem.� Augstskolu ekspertu teiktais arī liecina, 
ka vairumā gadījumu reģistrācijas maksas lielums tiek noteikts tādā apmērā, lai 
nosegtu uzņem�anas izmaksas: �(..) mums nekāda peļņa no �iem eksāmeniem nav. 
Maksa nosedz tikai pa�as tāmes, kas ir viens pret vienu, jo ir jāmaksā skolotājiem, 
komisijai un tehniski, kas nodro�ina, nav nekādu pārpalikumu.�  Tomēr atsevi�ķās 
augstskolās pa�reizējie iestājpārbaudījumi esot nerentabli: �(..) augstskolai tas ir 
nenormāli dārgi, tie vasaras uzņem�anas eksāmeni. Tāpēc jau ir arī tur tāda, no �īm 
vasaras uzņem�anām cie� augstskolu bud�ets � to jau nenomaksā reflektanti.�  Kāda 
eksperte uzsvēra, ka reģistrācijas maksa � iespējams mazākā apmērā � bet saglabāsies 
arī pēc 2004. gada. 
 
 Reflektante reģistrē�anās norisi komentēja �ādi: �Bet es teik�u ļoti ātri un feini 
[notiek reģistrācija], nevis kā kādreiz bija � stundām rīvējās tie studenti, rindā 
stāvēja pārkarsu�i. Tikai galvenais - uzreiz jāsamaksā � tas man ļoti patīk. Tu ieej 
iek�ā � es iepriek�ējo reizi gāju, man dokumentus nepieņēma, bet nauda man bija 
jāsamaksā � nu tirgus ekonomika.�  
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Augstākās izglītības kvalitāte 
 
 Latvijā studiju procesa kvalitāti var analizēt divos aspektos, pirmkārt, saistībā 
ar studentu skaitu, otrkārt, attiecībā uz programmu sare�ģītības pakāpi. Pirmo 
problēmu kāds eksperts komentēja �ādi: �(..) to �ogad arī rektors uzsvēra savā runā 
mācību spēkiem 30. augustā, ka ir jābūt kaut kādām kvalitātēs prasībām � un 
darbības pieredze liecina, pie cik daudziem studentiem mēs varam garantēt kaut kādu 
kvalitāti un kad jau tas aiziet kaut kāds tīri propagandisks darbs vai kaut kas 
tamlīdzīgs. (..) Tāpēc mēs neejam uz to, ko dara citas fakultātes, kas arī palielina 
maksas studentu skaitu, lai būtu nauda � tad viņi varbūt arī dzīvo labāk, bet jau tagad 
da�viet var dzirdēt, ka kvalitāte no tā cie�.�  Vairāk nekā tūkstoti studentu 2002. gadā 
uzņēma �ādās programmās � skolotāju izglītība (LU), uzņēmējdarbība (gan LU, gan 
RTU, gan Banku augstskola, gan Baltijas Krievu institūts, gan Rīgas Starptautiskā 
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola), tiesību zinātnes (Baltijas krievu 
institūts)15. 
 
 Dabas un in�enierzinātnēm savukārt raksturīgas citas grūtības � pirmo 
semestru laikā atskaita ļoti daudz studentu. �ai problēmai var saskatīt trīs aspektus, 
pirmkārt, sare�ģītās programmas, otrkārt, reflektantu sagatavotības līmenis, tre�kārt, 
mācību darba organizācijas at�ķirības vidusskolās un augstskolās. Pēdējo tēmu kāds 
eksperts komentēja �ādi: �Mācību sistēma ir at�ķirīga vidusskolā un augstskolā. 
Vidusskolā sauc pie tāfeles, prasa:  �Vai tu esi iemācījies vai tu neesi iemācījies?� 
Bet �eit [augstskolā] tādas lietas notiek stipri mazāk. Tu vari nosēdēt pus gadu 
auditorijā ļoti cītīgi un pēc tam izrādīties, ka tu uz eksāmenu galīgi neko nezini, ja tu 
neesi reāli sekojis līdzi un mācījies līdzi, un pats strādājis.� Lai nodro�inātu izglītības 
procesa kvalitāti, pastāv stingra studentu sasniegumu vērtē�anas sistēma. �Es Jums 
varu parādīt �urnālu, kā izskatās 1. kursā ar matemātiku. Gribat redzēt, kā tas 
izskatās? (..) Nē, nevar nokārtot � ir vieninieki, divnieki un tātad drīkst kārtot tikai 
trīs reizes. Ja pa tām trijām reizēm nedabū sekmīgu atzīmi, tev ir vai nu jāmaksā par 
visu priek�metu, par kredītpunktiem �  it kā jāmācās viņ� no jauna, vai vienkār�i tu 
tiec atskaitīts. (..) mēs ļoti daudz arī pēc pirmās sesijas atskaitām, jo nevar cilvēki 
pavilkt  matemātiku.�  
 
 Parasti par sare�ģītākām atzīst tās studiju jomas, kurās mācību programmās ir 
liels dabaszinātņu un eksakto priek�metu īpatsvars. �Medicīnas nodaļā pirmo gadu 
laikā tas atbirums ir tie�i dēļ tā, ka cilvēki nespēj mācīties. Jo programmas ir grūtas � 
medicīna �  tajā tomēr ir augstas prasības un tad tā sanāk.� 
 
 Vairāki eksperti no tehniskajām augstskolām negatīvi vērtēja vidusskolas 
sniegtās zinā�anas eksaktajos un dabaszinātņu mācību priek�metos � īpa�i problēmas 
izraisot dabaszinību kurss. Kādas universitātes pārstāvis atzina, ka nopietnas grūtības 
rada �programmu princips� vidējā izglītībā. �Tā vidusskolas izvēle mums rada 
pamatīgas grūtības, jo uz tām humanitārām [zinātnēm], uz kurām jaunietis varbūt ir 
cerējis, ka viņ� ies, tur ir lieli konkursi, tur ir maz bud�eta vietu. Maciņ� neļauj tur 
mācīties, konkursu pārvarēt arī viņ� nevar, jo īpa�i cītīgs viņ� nav bijis un līdz ar to 
viņam nekas cits neatliek kā nākt uz Tehnisko universitāti kamēr teiksim kaut kā tiek 
iek�ā ar to 4nieku matemātikā. Tālāk viņam dzīve grūta. Tāda tā reālā problēma.� 
Savukārt IZM pārstāvis uzsvēra: �Tā pati RTU pēc tam bļaustās, ka ir slikti 
sagatavoti vidusskolnieki, bet, ja viņi pa�i uzņem gandrīz bez jebkādas atlases, tikai, 
lai dabūtu studentu skaitu, tad viņi nedrīkst pēc tam teikt, ka viņi ir slikti sagatavoti � 
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viņi uzņēma, kādi viņi ir.� �eit jāpiebilst, ka studijām tehniskajās un dabaszinātņu 
specialitātēs var pieteikties arī tie, kas absolvēju�i humanitāro vidējās izglītības 
programmu un līdz ar to �ajā jomā apguvu�i  tikai ļoti vispārīgo dabaszinātņu kursu. 
Tie�i �ādi studenti augstskolām, kur ir liels eksakto priek�metu īpatsvars, rada 
grūtības. 
 
Pa�reizējā uzņem�ana 
 
Procedūra 
 
 Pa�laik iestā�anos augstskolā lielā mērā reglamentē katras mācību iestādes 
apstiprināti uzņem�anas noteikumi. �ajā dokumentā noteikti termiņi, kad jāiesniedz 
pieteikums iestājeksāmenu kārto�anai, reģistrācijas maksas lielums, konkursa 
pārbaudījumi u.c. Lai gan visumā iestā�anās kārtība ir ļoti līdzīga, ir da�as at�ķirīgas 
iezīmes.  
 
 Vairākas augstskolas jau tagad, izvēloties studentus, ņem vērā centralizēto 
eksāmenu rezultātus atsevi�ķos mācību priek�metos � piemēram, Latvijas Kultūras 
akadēmija � angļu valodu, Rīgas Tehniskā universitāte � matemātiku, Latvijas 
Medicīnas akadēmija � ķīmiju. Tomēr pa�laik iestājeksāmenu aizstā�anā ar 
centralizēto eksāmenu rezultātiem pastāv arī da�as problēmas. Piemēram, tas, ka 
sertifikātus skolēni saņem tad, kad atsevi�ķās augstskolās pieteik�anās 
iestājpārbaudījumu kārto�anai jau ir beigusies. Kāds reflektants situāciju raksturoja 
�ādi: �Ilgi viņus [centralizētos eksāmenus]  labo un tie rezultāti ir jāgaida un ir tā, ka  
augstskolu eksāmeni ir pirms tam un citur vajag to sertifikātu rādīt, bet viņa vēl nav 
un tad ir jāgaida un tur jābrauc atkal � nu tā varētu būt viena no problēmām.�  
 
 Viens no �īs situācijas risinājumiem varētu būt pieteik�anās gala termiņa 
atlik�ana uz jūlija otro pusi, tomēr arī tam var būt negatīvas sekas. Gan augstākās 
izglītības iestādēm, gan reflektantiem nav pietieko�i laika visu formalitā�u 
nokārto�anai. Kāds eksperts no augstskolas uzņem�anas komisijas komentēja: �(..) 
lielākā daļa augstskolu pagaidām vēl neņem vērā centralizētos eksāmenus un tad tā 
var darīt [reģistrāciju sākt ātrāk]. Bet, ja mēs gribam centralizētos eksāmenus ņemt 
vērā un mēs viņus ņemam vērā, diem�ēl mums nav citas izejas [kā sākt reģistrāciju 
pēc 15. jūlija]. Tas mums vienu otru reizi rada grūtības ar mācību gada uzsāk�anu, jo 
studenti, kuri iestājās par maksu, viņi ņem kredītus un to nevar līdz septembrim ātri 
noformēt un līdz ar to mums drusciņ  ieskaitī�ana kavējās.� 
 
 Visumā reflektanti par pieteik�anās procedūru augstskolās izteicās atzinīgi, 
tomēr kāds reflektants reģistrējoties saskāries ar informācijas trūkuma problēmu, kā 
arī pārlieku lielu birokrātismu: �(..) pietrūkst informācijas. Man  jāiet, jāmeklē, 
jāskrien, jāprasa kādam un tad vēl pasaka, lai es aizeju tur uz kādu citu māju un 
paprasu kādam citam. Un tā mani tur sūta un īsti skaidrības nav.� Dokumentu 
iesnieg�anas procesa vienkār�o�anai reflektants ieteica �ādu risinājumu: �(..) nebraukt 
tīri uz augstskolām iesniegt dokumentus, varētu vienkār�i pa faksu vai pa internetu 
aizsūtīt savu pieteikumu, tas man �ķiet būtu labāk un ērtāk.�   
 
 Parasti piesakoties iestājpārbaudījumu kārto�anai jāiesniedz: 

1) aizpildīta pieteikuma anketa; 
2) fotokartiņas; 
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3) pases kopija, uzrādot oriģinālu; 
4) vidējās izglītības dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls), kā arī pielikuma pie 

atestāta par vidējo izglītību �Gada un eksāmena atzīmju izraksts� kopija 
(oriģināls jāuzrāda);  

5) jāsamaksā augstskolas noteikta reģistrācijas maksa; 
6) ja augstskola ņem vērā kāda centralizētā eksāmena rezultātus, jāiesniedz 

sertifikāts vai tā kopija. 
 
 Visu �o dokumentu pieņem�ana ir organizatoriski sare�ģīts uzdevums � it īpa�i 
tas attiecas uz lielajām augstskolām. Studentu skaita ziņā ļoti lielas fakultātes dekāns 
savu attieksmi pret pa�reizējo uzņem�anas kārtību pauda �ādi: �(..) �ī diezgan 
sare�ģītā un darbietilpīgā uzņem�anas procedūra tomēr ir fakultātei samērā 
neraksturīga funkcija, jo es uzskatu par mūsu galvenajām funkcijām pedagoģiskā 
darba veik�anu un zinātnisko darbu. Ja, piemēram, mācību spēkiem universitātē ir 
astoņu nedēļu atvaļinājums, tad iznāk uzņem�anas laikā gandrīz katrs no mācību 
spēkiem uz zināmu laika posmu ir iesaistīts �ajā uzņem�anā. Piemēram, fakultātes 
vadībai ir jāveic ļoti liels organizatorisks darbs un mācību spēki arī piedalās �o 
iestājpārbaudījumu uzraudzī�anā un arī labo�anā, manuprāt, tas vienkār�i atrauj 
cilvēkus no viņu pamatfunkciju veik�anas.� 
 
 Lielajās augstskolās zināma centralizācija iestājeksāmenu kārto�anā vērojama 
jau tagad � atsevi�ķus pārbaudījumus kārto visi reflektanti, neatkarīgi no programmas, 
kurā viņi stājas, kā arī pieteikumā var atzīmēt vairākas prioritātes konkrētās 
universitātes ietvaros.  
�Pie mums pagāju�o gadu bija, ka viņi pieteicās (..) pie mums varēja uz trīs pagāju�o 
gadu. Tad pēc tā, kāda viņam ir tā eksāmena atzīme, tad viņ� startē uz pirmo, ja viņ� 
netiek, tad iet uz otro � iet uz tre�o.�  
�(..) jo mums liek eksāmenu tā pa fakultātēm � vienu dienu liek viena fakultāte, otru 
dienu � otra fakultāte. (..) Un fakultātē ir jāliek eksāmens, nu, ja, teiksim, viņ� rakstītu 
reflektants uz trijām prioritātēm, viņ� eksāmenu liek vienu (..).�  
�Bet protams tas latvie�u valodas tests saglabāsies Universitātei kopumā � līdz �im 
tāds ir bijis visām fakultātēm kopā un viņ� vēl saglabāsies [2003. gadaā].�  
 
 Da�ās augstskolās pa�laik ir at�ķirīga uzņem�anas kārtība tiem, kas attiecīgajā 
specialitātē beigu�i vidējo profesionālo izglītību � �iem reflektantiem 
iestājpārbaudījumi nav jākārto. Sākot ar 2004. gadu arī �o skolu absolventiem, lai 
iestātos augstskolā, būs nepiecie�ami centralizētā eksāmena rezultāti. 
�Vēl ir viena kategorija studentu jeb reflektantu � tie ir tā saucamie tehnikumu 
beidzēji, tiem principā patreiz vēl tā reāli nedarbojās �is centralizētais eksāmens un 
viņiem nav un mēs viņus uzņemam pēc mazliet citiem noteikumiem  � mēs uzņemam 
pēc atestāta matemātikas atzīmes � kaut gan varētu saprast, ka ar 2004. gadu �o 
tehnikumu beidzējiem, �o vidējo tehnisko mācību iestā�u beidzējiem, arī acīmredzot 
būs iespēja nokārto centralizētos eksāmenus. (..) Tehnikumu beidzējiem (..), ja viņ� 
grib startēt uz citu [specialitāti], (..) viņam obligāti ir jāliek matemātikas eksāmens.�  
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Iestājpārbaudījumi 
 
 Pa�laik, lai iestātos kādā studiju programmā, vairumā gadījumu jākārto 
konkrētās augstskolas pasniedzēju sastādīti iestājpārbaudījumi, kurus vērtē desmit 
ballu skalā (vienīgais izņēmums, �ķiet, ir Latvijas Medicīnas akadēmija, kur rezultāti 
tiek līmeņoti). Ministrijas rīkojumā rakstīts, ka �iestājpārbaudījumu saturs studijām 
profesionālajās un bakalaura studiju programmās ir atbilstīgs vidējās izglītības 
standartu mācību priek�metos prasībām�16.  Arī augstskolu uzņem�anas noteikumos 
parasti rakstīts, ka iestājpārbaudījumi atbilst vidējā izglītībā sasniegtajam līmenim.  
�(..) mēs gatavojot tos savus iestājpārbaudījumu testus, mēs, protams, iespēju robe�ās 
ievācam informāciju, kāds bija vidusskolas tests un cen�amies arī respektēt to, kas ir 
skolu programmās.�   
�(..) [pa�laik] eksāmenus gatavo vidusskolu skolotāji, tie nav augstskolu mācību 
spēki, tā ir atsevi�ķa komanda, arī pārbauda skolotāji, lai nebūtu pārpratumu, kas 
kurā gadā ir mācīts, tad eksāmens ne tikai saturiski, bet arī pēc formas tika veidots 
tie�i tāds pats kā centralizētais eksāmens (..).�   
�(..) mūsu fakultātes kompleksais tests tiek sastādīts, izmantojot vidusskolu 
programmas, un pat, izmantojot arī vidusskolu mācību grāmatas, tā ka mēs 
orientējamies tikai uz to, ko studenti ir apguvu�i vidusskolā.�  
 
 Tomēr eksperts no ISEC augstskolu iestājpārbaudījumus komentēja �ādi: �(..) 
jo vairāk sanāku�i ir, jo stulbāki jautājumi, jo mazāk sanāku�i, jo vieglāki jautājumi. 
Viņi jau ne par kādiem standartiem tādā nozīmē neinteresējas.� 
  
 Daļa reflektantu atzina, ka viņi papildus gatavoju�ies iestājeksāmeniem, gan 
apmeklējot sagatavo�anās kursus, gan ņemot par piemēru iepriek�ējo gadu 
pārbaudījumus, gan atkārtojot vidusskolā apgūto. Kāds vidusskolas beidzējs atzina, ka 
iestājeksāmenos parasti ietvertas grūtākās tēmas, kurām vidusskolu programmās 
veltīts maz uzmanības.  
 
Uzņem�anas un gala eksāmenu kārto�anas laiku neatbilstība 
 
Uzņem�ana 
 
 Pa�laik reģistrācija iestājeksāmenu kārto�anai augstskolās sākas tad, kad 
centralizēto eksāmenu rezultāti vēl nav zināmi. Līdz ar to bie�i vien nav iespējams 
izmantot �o pārbaudes darbu vērtējumu studentu atlasē. Lai gan ministrija rekomendē 
nesākt dokumentu pieņem�anu agrāk par 16. jūliju, augstskolu interesēs ir to darīt pēc 
iespējas ātrāk, lai atlasītu labāk sagatavotos studentus. Kāds eksperts no augstskolas 
uzņem�anas komisijas situāciju komentēja �ādi: �Tāpēc arī visas augstskolas tā vai 
citādi apiet. Ne visas, bet absolūti lielākā daļa sociālajās zinātnēs apiet tos 
noteikumus, kurā datumā drīkst un kurā nedrīkst.  Ar da�ādiem lozungiem atlasi sāk 
jau praktiski no janvāra mēne�a. Tam ir tikai viens iemesls � konkurence par to, kā 
atlasīt studēt spējīgus studentus. Jo ja tu sāksi augustā lasīt studentus uz maksas 
vietām, uz valsts finansētām, jā, bet uz maksas, tad tur varēs saņemt tikai tos, kas 
citur nekur nav tiku�i iek�ā, un līdz ar to tās programmas ir faktiski nevajadzīgas, 
bezcerīgas studentu sastāva dēļ.�  
 
 IZM darbiniece savukārt atzīmēja, ka �(..) nekur Augstskolu likumā nav 
pateikts, ka ir dokumenti jāsāk pieņemt visām vienā laikā.� Tomēr augstskolu 
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pārstāvju teiktais liecina, ka viņu interesēs ir dokumentu pieņem�anu un 
iestājpārbaudījumus rīkot aptuveni vienlaicīgi: �(..) jo ja mēs aizietu [Latvijas] 
Universitātei pa priek�u stipri, iespējams, ka daudzi nāktu vienkār�i pamēģināt �eit 
pie mums. Mēs nespētu tos iestājpārbaudījumus noturēt. Ja mēs paliktu aiz 
universitātes, tad mēs dabūtu visus tos �daudzos jaukos cilvēkus� , kas universitātē 
nav izturēju�i un visi labākie aizietu tur. Tāpēc mēs ejam reizē.� Savukārt 
augstskolas, kurā reģistrācija iestājpārbaudījumu kārto�anai notiek salīdzino�i vēlu, 
uzņem�anas komisijas darbinieki atzina: �Praktiski mums paliek pārpalikumi � tā var 
teikt.�  
 
 Attiecībā uz uzņem�anu pēc 2004. gada kāds eksperts no IZM komentē: �(..) 
mēs pa�laik līdz 2004. gadam rekomendējam [dokumentu pieņem�anu sākt ne ātrāk 
kā 16. jūlijā], pēc 2004. gada, kas ir likumā, viņiem tas ir obligāti, tad mēs vairs neko 
nerekomendēsim, tas ir obligāti.� Vairums ekspertu no Izglītības un zinātnes 
ministrijas jūlija vidu uzskata par optimālu sertifikātu izsnieg�anai un reģistrācijas 
uzsāk�anai augstskolās.  
 
 Jāatzīst, ka pa�laik augstskolas pielieto da�ādas stratēģijas, lai atlasi sāktu pēc 
iespējas ātrāk. Kāds eksperts no augstākās izglītības iestādes pastāstīja, ka viņi 
konkursu rīko vēl pirms uzņem�anas sākuma, kas notiek likumā noteiktajā termiņā.  
Konkrētās augstskolas reflektants arī atzina, ka tā kā bija izturējis pārbaudījumu �eit, 
nekur citur pēc tam vairs stāties nemaz nebija mēģinājis.  
 
Sertifikātu izsnieg�ana  
 
 Pa�laik centralizētos eksāmenus vidusskolu beidzēji kārto maija beigās un 
jūnijā, bet sertifikātu izsniedz 15. jūlijā. Vairums augstskolu pārstāvju uzskata, ka 
gala pārbaudījumiem vajadzētu notikt agrāk. Tas tiek pamatots gan ar centralizēto 
eksāmenu piederību vidējās izglītības sektoram, gan to, ka augstskolas da�ādu 
iemeslu dēļ nevar  atlikt uzņem�anu uz jūlija beigām un augusta sākumu. Izskanēja arī 
viedoklis, ka pa�laik zināmā mērā neizdevīgākā situācijā ir valsts augstskolas, jo tām 
ministrijas rīkojumi ir obligāti jāievēro, bet privātās var atļauties tos neņemt vērā.  
�(..) līdz ar to, ja centralizētie eksāmeni būs skaidra vidējās izglītības sastāvdaļa, tad 
mācību gads beidzas 22. jūnijā, līdz tam visam ir jābūt noslēgtam ar visiem 
rezultātiem. Nevar būt tā, ka mācību gads noslēdzas 22. jūnijā, bet rezultāti par to 
tiek saņemti tikai 20. jūlijā (..)Policijas akadēmijai un Aizsardzības akadēmijai, 
piemēram, mācības sākas 1. augustā jo Latvijā agri iestājas rudens, un viņiem ir 
vasaras nometnes un fiziskās nodarbības visas, un viņi nevar sākt septembrī, viņiem ir 
jāsāk augustā, lai viņi var iziet to divu mēne�u ciklu.�  
�(..) divas problēmas, kas ir aktuālas pēdējos gadus, pirmā problēma ir vairāk tāda 
organizatoriska � es nezinu, vai tā būtu īpa�i Izglītības ministrijas vai ISEC vaina vai, 
vai arī da�u skolu nu tāda organizatoriska pieeja, bet vidusskolu absolventiem ir 
grūtības �os sertifikātus dabūt un mēs arī nevaram tos iestājpārbaudījumus atbīdīt 
bezgala tālu, jo mēs esam valsts augstskola, mēs pakļaujamies tai ministrijas kārtībai, 
mēs zinām, ka privātās augstskolas �o kārtību ignorē un tāpēc mēs jau nevaram 
gaidīt, kamēr visiem ir sertifikāts un absolventi aizies kaut kur citur.�  
�(..) diem�ēl ļoti ilgi tie reflektanti, tie vidusskolu absolventi neuzzina centralizētā 
eksāmena vērtējumu.�  
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 Kāda reflektante saistībā ar sertifikātu izsnieg�anu minēja vēl vienu 
problēmu� lauku skolēni tos saņemot vēlāk nekā rīdzinieki: �Vienīgais tas, ka skolas, 
kas atrodas tālāk no Rīgas � kaut vai lauku skolas � saņem daudz vēlāk vērtējumu, 
sertifikātus, kā  piemēram mūsu skolā, tas ir Latgalē, Ludzas rajonā.�  
 
 ISEC darbinieku viedoklis attiecībā uz termiņu, kad jāizsniedz sertifikāti par 
centralizēto eksāmenu kārto�anu, ir pretējs augstskolu pārstāvju paustajam � viņi 
uzskata, ka vērtē�anu un labo�anu sasteigt nedrīkst, jo tie ir pārāk atbildīgi uzdevumi.  
�(..) ja mēs runājam par laikiem, man nepatīk �ī steidzinā�ana, jo visiem, kas saka, ka 
�dodiet, dodiet, dodiet,� tomēr jāpaskaidro, ka jebkura kļūda ir cilvēka liktenis, 
mums arī �eit ir jābūt tādām trīs vai piecām dienām, kad lēnā garā datu bāzi izfiltrēt, 
izskatīt no visiem viedokļiem � vai visiem viss ir, vai kādam kaut kas nav pazudis, vai 
nav kaut kāda tehniska problēma bijusi.� Jāpiebilst, ka vasaras sākumā ISEC jau 
pa�laik ir ļoti saspringts darba grafiks, lai iekļautos pa�reizējos eksāmenu vērtē�anas 
un sertifikātu izsnieg�anas termiņos. 
 
Pāreja uz atlasi ar centralizēto eksāmenu rezultātiem  
 
Centralizēto eksāmenu rezultātu izmanto�ana uzņem�anā līdz 2004. gadam 
 
 Atsevi�ķas augstskolas jau vairākus gadus studentu atlasi īsteno ar centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. �(..) Kultūras akadēmija kop� pirmās reizes, kā bija angļu 
valodā centralizētais eksāmens, vēl ne mūsējais [ISEC] jau ņēma vērā. Citas 
augstskolas piedāvā izvēli � vai �o eksāmenu rezultātus, vai pārlikt. Citas vēl arvien, 
protams, neko. Es domāju, ka tas ir divu gadu jautājums un, ka tas nokārtosies.� 
�ogad arī Rīgas Tehniskā universitāte studentu atlasei izmantoja matemātikas 
centralizētā eksāmena rezultātus. �īs augstskolas Senāts apstiprinājis arī uzņem�anas 
noteikumus 2004. gadam, kur bez da�ādu centralizēto eksāmenu rezultātiem ietvertas 
arī papildus prasības: �Studijām var pieteikties personas ar vidējo izglītību, kuras 
ieguvu�as gada atzīmi informātikā ne zemāku par 4 un nokārtoju�as centralizēto 
eksāmenu latvie�u valodā (valsts valodā) vismaz D līmenī, un centralizētos 
eksāmenus fakultātes noteiktajos priek�metos.17� Eksperts no Rīgas Tehniskās 
universitātes augstskolas gatavību pāriet uz atlasi ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem komentēja �ādi: �(..) mēs tam gatavojamies, mēs esam gatavi tai lietai un 
augstskolas ietvaros domāju, ka mums nekādas sevi�ķas grūtības tas neradīs. Jo mēs 
jau daļēji pārejam, mēs jau ņemam vērā centralizēto eksāmenu rezultātus divos 
priek�metos, divi centralizētie eksāmeni kā jau teicu � matemātikā un sve�valodā.�  
 
 Atsevi�ķās augstskolās, lai pārliecinātos par to, ka centralizētie eksāmeni 
objektīvi atklāj reflektanta zinā�anas, plānots salīdzināt iestājpārbaudījuma un 
centralizēto eksāmenu vērtējumus.  
�Un lai �o situāciju atrisinātu un sniegtu tādu atbildi, kā mums tie�i būtu jārīkojas 
2004. gadā, fakultātes dome ir lūgusi arī universitātes vadību nāko�gad veikt tādu 
pētījumu � vienkār�i noskaidrot �iem studentiem, respektīvi reflektantiem, kurus mēs 
uzņemam kā jaunos studentus, kuri būs izturēju�i iestājeksāmenus ar vislabākajiem 
rezultātiem, kādi ir viņu attiecīgie rezultāti centralizētajos vidusskolas eksāmenos, lai 
mums tie�ām būtu pārliecība, ka tie studenti, kas vienlaikus spēj izturēt mūsu 
iestājpārbaudījumu, ka tie ir tie, kas ieguvu�i arī solīdus rezultātus centralizētajos 
eksāmenos, jo �is te mūsu pārbaudījums ir nodro�inājis tādu diezgan efektīvu sietu, 
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kas ir devis iespēju vienlaikus atrast tos labākos studentus un atsijāt varbūt ne tik 
labus reflektantus.�   
 
 Līdz �im, stājoties Latvijas Universitātē, kas ir studentu skaita ziņā lielākā 
augstskola, bija jākārto vienots tests latvie�u valodā, kā arī studiju programmai 
specifisks iestājpārbaudījums. Pa�laik augstskolas vadība ir izdevusi rīkojumu, ka  
 
! �pirmkārt, 2003./2004. akadēmiskajā gadā, uzņemot studentus pamatstudijām, 

aizstāt otru LU iestājpārbaudījumu ar pielikumā minētajiem centralizētajiem 
eksāmeniem. Studiju programmās, kurās nav atbilsto�u centralizēto eksāmenu, 
2003./2004. akadēmiskā gada uzņem�anā izmantot LU sagatavotus 
iestājpārbaudījumus; 

! otrkārt, pirmsstudiju mācību centram sadarbībā ar IZM Izglītības satura un 
eksaminācijas centru nodro�ināt reflektantiem nepiecie�amības gadījumā 
kārtot centralizēto eksāmenu LU telpās.18� 

 
Tomēr jāpiebilst, ka lai 2003. gadā studentus ar centralizēto eksāmenu 

rezultātiem atlasīs vairāk nekā pusē programmu, pārējās vēl saglabāsies fakultā�u 
pasniedzēju veidoti iestājpārbaudījumi. Arī Latvijas universitātes sagatavotais latvie�u 
valodas tests nākamās uzņem�anas laikā vēl saglabāsies 19 (centralizētais eksāmens 
�ajā priek�metā vēl nav ieviests). 
 Nākamgad Latvijas Universitāte piedāvā reflektantiem, kuriem nav 
centralizēto eksāmenu sertifikātu, �o pārbaudes darbu kārtot augstskolas telpās. Lai 
iegūtu augstāku vērtējumu, iespējams apmeklēt arī sagatavo�anas kursus �ajā mācību 
iestādē. Turklāt nevienā Latvijas Universitātes studiju programmā par atlases kritēriju 
nav pieprasīju�i vairāk kā trīs eksāmenu rezultātus, kas ir diezgan optimāls skaits, jo, 
beidzot vidusskolu, jākārto pieci eksāmeni, no kuriem visi nav centralizēti.  
 
Jaunās kārtības ieguvumi  
 
 Jaunā studentu atlases kārība vairumam politikas dalībnieku iezīmē zināmus 
ieguvumus. Reflektantiem nebūs divas reizes jākārto līdzīga satura pārbaudes darbi � 
gan beidzot vidusskolu, gan stājoties augstskolā. Valstij zināmā mērā būs nodro�ināta 
iespēja pārraudzīt studentu uzņem�anas procesu augstskolās � būs vispārzināmi un 
iepriek� noteikti kritēriji. Augstskolām tiks atvieglota uzņem�anas procedūra. Īpa�i 
iegūs universitātes, kurās piesakās daudz reflektantu. Pa�laik iestājeksāmeni �ajās 
mācību iestādēs ir organizatoriski ļoti sare�ģīts uzdevums. Tajos ir nodarbināta liela 
daļa pasniedzēju un personāla. Kāds eksperts izteicās: �Lielās programmās �āda 
kārtība optimizē.�  
 
 Pārstāvis no Augstākās izglītības padomes arī uzsvēra, ka jaunā kārtība krietni 
samazinās augstskolu uzņem�anas komisiju darba apjomu � tām vairs nebūs jāsastāda 
un jāorganizē iestājeksāmeni, bet tikai jāizskata pieteikumi un jānovērtē reflektantu 
atbilstība konkrētai studiju programmai. Kāds privātās augstskolas pārstāvis atzina, ka 
pāreja uz atlasi ar centralizēto eksāmenu rezultātiem �atvieglos uzņem�anas 
kampaņu�.  
 
 Kāds eksperts atzina, ka optimālāka uzņem�ana ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem ir akadēmiskajās studiju programmās: �(..) akadēmiskās studijās un kur ir 
liels studējo�o skaits, [studentu atlase ar centralizēto eksāmenu rezultātiem] varētu 
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krietni samazināt uzņem�anas komisijām darbu (..).� Jaunā atlases kārtība ir vairāk 
piemērota uzņem�anai bakalaura programmās divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka 
daļai specialitā�u ir tie�i atbilsto�s centralizētais eksāmens. Otrkārt, tāpēc, ka Latvijā 
�ie pārbaudes darbi tiek veidoti pēc �klasiska, pat tradicionāla modeļa�, proti, tie 
labāk mēra akadēmiskas zinā�anas. No jaunās studentu atlases kārtības īpa�i iegūs tās 
programmas, kurām ir atbilsto�s centralizētais eksāmens (piemēram, ķīmiķi vai 
vēsturnieki), tomēr jāpiebilst, ka �ādu specialitā�u ir ļoti maz. Eksperts no ISEC 
izteicās, ka centralizētais eksāmens spēj daudz precīzāk nomērīt skolēna zinā�anas 
konkrētajā priek�metā: �(..) �is eksāmens priek� augstskolas ir daudz, daudz 
objektīvāks nekā tas, kas ir bijis līdz �im.�  
 
 Augstskolas uzņem�anas komisijas vadītājs, atbildot uz bie�i izskanēju�iem 
pārmetumiem, ka ir ļoti liela iespēja kļūdīties, atlasot ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem, uzsvēra augstskolās ieviestā rotācijas principa izlīdzino�o nozīmi:�(..) ja 
arī būs kaut kāda kļūda, tad  pēc 1. kursa  taisnība uzvarēs, bet es �aubos, vai tā 
kļūda varētu būt liela.�  
 
Izņēmuma gadījumi 
 
 Par izņēmuma gadījumiem saistībā ar jauno atlases procedūru var uzskatīt 
visus reflektantus, kas vidusskolu beigu�i agrāk. Lai gan kārtība, kādā centralizēto 
eksāmenu vērtējumu iegūs tie, kas diplomu par vidējo izglītību saņēmu�i pirms �o 
pārbaudes darbu ievie�anas, aprakstīta Ministru kabineta noteikumos, procedūra bie�i 
vien tiek atzīta par neskaidru, jo �is normatīvais dokuments vēl nav stājies spēkā. Tajā  
rakstīts: �(..) izglītojamie, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas, kā 
arī personas, kuras jau ieguvu�as vidējo izglītību un vēlas kārtot centralizētos 
eksāmenus, katru gadu līdz 15. decembrim var pieteikties jebkurā izglītības iestādē 
vai pa�valdības pārvaldē eksāmenu kārto�anai.� Izskanējis arī viedoklis, ka varētu 
noteikt kādu precīzu sertifikātu derīguma termiņu (piemēram, trīs gadus), tomēr 
normatīvos tas pagaidām nav reglamentēts.  
 
 Augstākās izglītības padomes pārstāvja teiktais liecina, ka neskaidra  pa�laik ir 
situācija attiecībā uz tiem reflektantiem, kuriem jau ir viena augstākā izglītība, bet 
kuri vēlas iegūt vēl otru specialitāti. 
�(..) ja cilvēkam ir jau augstākā izglītība un viņ� vēlas iegūt otru specialitāti, 
protams, tad augstskola �ādus gadījumus izskata atsevi�ķi, varbūt, ka viņu var 
ieskaitīt otrajā kursā uzreiz, ja tās specialitātes daudz maz atbilst, varbūt ieskaitīt 
pirmā kursa vidū � es nezinu. Bet ja tur specialitātes ir pilnīgi da�ādas, teiksim, 
filologs izdomā studēt fizmatos dro�i vien, ka ir jākārto tā matemātika un nebūs tie 
varianti.�  
 
 Kopumā iespējams no�ķirt vairākas izņēmuma gadījumu grupas, pirmkārt, 
reflektanti, kas vidējo izglītību ieguvu�i agrāk, otrkārt, tie, kam jau ir kāda augstākā 
izglītība, tre�kārt, skolēni, kas biju�i atbrīvoti no centralizēto eksāmenu kārto�anas, 
ceturtkārt, gadījumi, kad krasi maina apgūstamo specialitāti. Visvairāk par �o 
problēmu izteicās reflektanti. 
 �Jā, protams, būs da�ādas nesapra�anās. Es nezinu, ko darīt � kaut kāds atsevi�ķs 
punkts jāpieņem � ņemot vērā tos, kam ir padomju laika diplomi. Tas vairāk, es 
domāju, ka stāsies vairāk jau tie jaunie�i. Mēs jau te bi�ķiņ piemācīsimies.�   
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�(..) teiksim, ja es pēc diviem gadiem gribē�u iet kaut kur citur mācīties, ko tad es 
darī�u, ja man nav tur matemātikā sertifikāts vai vēl kaut kur. Ja es teiksim gribē�u iet 
uz kaut kādiem fizmatiem, teiksim, man vajadzēs sertifikātus, matemātikā eksāmenu 
neesmu licis � ko tad es darī�u?�  
�(..) �is centralizētais eksāmens ļoti labi varētu strādāt tikai attiecībā uz dienā 
studējo�iem, kas ir tikko beigu�i skolu, vidusskolu un uzreiz viņi grib stāties. Tad 
teiksim �ī vērtē�ana varētu būt vienlīdz vienāda visu reflektantu vidū un mums tas arī 
tā ir � mums ir reflektanti, kas ir tikko pabeigu�i un viņiem ir �o te centralizēto 
eksāmenu rezultāti, �ie sertifikāti. Tajā pa�ā laikā stājās reflektanti, kas beigu�i skolu 
pirms gada, diviem vai pieciem � tad viņus grūti salīdzināt, nav vienots konkurss.�  
�(..) kā var iestāties tie, kam ir atbrīvojumi no eksāmeniem. Kā tad viņiem, viņiem 
taču nav. Tā kā es domāju, lai paliek tā kā ir.�   
 
 Eksperts no Rīgas Tehniskās universitātes (līdzīgi kā tas ir Latvijas 
Universitātes gadījumā, kura par �ādu iespēju ir jau publiski paziņojusi) apliecināja 
augstskolas gatavību organizēt centralizēto eksāmenu kārto�anu visiem, kam tas būtu 
nepiecie�ams. Tajā skaitā reflektantiem, kuri �ajā pārbaudes darbā saņēmu�i pārāk 
zemu vērtējumu.  
�(..) mēs esam gatavi augstskolas ietvaros pie mums organizēt �o eksāmenu 
kārto�anu� ja viņam centralizētā eksāmenā ir nepietieko�a atzīme (..). Perspektīvā 
kārtība varētu būt tāda pati tātad � būs nevis viens konkursa eksāmens, būs trīs 
konkursa eksāmeni � centralizētie, ja viņam nav kāds no �iem eksāmeniem vai 
nepietieko�a atzīme, viņam ir jādod iespēja viņu nokārtot un startēt kopējā konkursā. 
(..) kad viņ� to centralizēto eksāmenu ir nokārtojis, tad viņ� nāks un iesniegs mums 
papīrus � tāpat kā tas notiek katru gadu. Un arī mēs varam noorganizēt viņiem � 
mums, kā saka, resursi ir  � gan matemātikā, gan fizikā eksāmenus tiem, kuriem 
nepiecie�ami, gan arī sve�valodā.�  
 
Jaunās kārtības nepilnības un kritika 
 
 Jaunā studentu atlases sistēma tiek kritizēta vairākos aspektos, pirmkārt, 
centralizēto eksāmenu un augstskolu iestājeksāmenu vērtē�anas kritēriji ir at�ķirīgi, 
otrkārt, skolēnam ļoti agri būs jāizdara izvēle par studiju specialitātes izvēli, tre�kārt, 
atsevi�ķi augstskolu eksperti ap�auba �o pārbaudes darbu kopējo metodoloģiju, 
ceturtkārt, da�u reflektantu teiktais liecina, ka centralizēto eksāmenu kārto�ana ne 
vienmēr notiek godīgi. Problēmas saistītas arī ar rezultātu uzzinā�anas termiņiem un 
to, ka ne visiem reflektantiem ir un būs vērtējums �ādos pārbaudes darbos.  
 
 Pa�laik studentu atlases kritēriji da�ādās augstākās izglītības programmās ir 
at�ķirīgi. Iestājeksāmenos mēra gan zinā�anas, gan prasmes, gan personības īpa�ības, 
gan arī kā konkrētais reflektants orientējas konkrētajā nozarē. Eksperti no augstskolu 
uzņem�anas komisijām uzsver, ka tik daudzas dimensijas centralizētie eksāmeni 
nenosedz. 
�Tur ir gan zinā�anas, gan prasmes, gan personības īpa�ības, vēl virkne faktoru, kas 
nosaka, kur� būs vislabākais students konkrētajā studiju programmā attiecīgajā 
studiju gadā.�  
�Mūs neinteresē, kā viņ� ir apguvis vidusskolas vielu, mūs interesē tas cilvēks kā 
mūsu nākamais students (..).�  
�(..) zinā�anas atsevi�ķos priek�metos, ka tās mūs neinteresē, mūs interesē kopējās 
zinā�anas par teiksim attiecīgo nozari � viņ� prot orientēties vai, nē.�  
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 Vēl kāds augstskolas pārstāvis problēmu saskatīja faktā, ka centralizēto 
eksāmenu kārto�anai jāpiesakās salīdzino�i ilgu laiku iepriek�: �Tad parādās 
jautājums tāds, ka cilvēkam ir jāpiesakās jau pusgadu iepriek� uz to, kur viņ� gribēs 
likt centralizēto eksāmenu, un tad mēs it kā atbīdām visu atlases procesu par pusgadu 
ātrāk.�  Kāda augstskolas uzņem�anas komisijas darbiniece bija pavisam pesimistiska 
attiecībā uz jaunās kārtības ievie�anu: �(..) mēs uzņemsim mazāk, tas būs 
viennozīmīgi, jo tie bērni nevar izdomāt, ko īsti darīt (..).�  
 
 Ba�as par jaunās kārtības efektivitāti izraisa arī kāda reflektanta teiktais: 
�Nedomāju, ka [centralizēto eksāmenu rezultāti ir] objektīvāki [nekā 
iestājeksāmenu]. Skolā tomēr var drusku, drusku paaugstināt vienmēr, nedaudz 
izbraukt vienmēr. (..) Skolā tomēr, neskatoties uz visu centralizāciju, visi ir savējie.� 
(LU) No teiktā var secināt � lai cik �ie pārbaudes darbi ir centralizēti un stingri 
uzraudzīti, to veik�ana ne vienmēr notiek godīgi. 
 
 Par spriedzi starp augstskolām un IZM liecina arī ISEC darbinieku teiktais, ka 
augstskolu pārstāvji bie�i vien netic centralizēto eksāmenu rezultātu objektivitātei, kā 
arī vidējās izglītības sasniegumiem kopumā: �(..) tas ir visā pasaulē laikam, ka 
augstākās izglītības profesori drusku par zemu vērtē �o vidējās izglītības posmu.�  
�Jo tur arī ir tā, ka sve�valodnieki faktiski kurn pret to, ka reģistrēs tos centralizētos 
eksāmenus, viņi uzskata, ka ja būtu iespēja eksaminēt, kā tas viņiem notiek � rakstiskā 
daļa un pēc tam intervija, kad viņi arī redz, cik tas cilvēks tur brīvi runā, tur var par 
motivāciju pajautāt, tur ir lielākas manevra iespējas. Tur tās manevru iespējas tad 
viņiem ir jāizmanto tajos citos pārbaudījumos.� Visskeptiskākie attiecībā uz iespēju 
studentus atlasīt ar centralizēto eksāmenu rezultātiem ir to programmu pārstāvji, kurās 
ir lieli konkursi. Kāda eksperta no ISEC vērojumi ir �ādi: � (..) viņus [centralizētos 
eksāmenus] labprāt ņems vērā, bet atsevi�ķos gadījumos, nu lūk, lielu konkursu 
situācijā viņi tomēr paturēs sev tiesības vēl kaut ko izdomāt.�  
 
Studentu atlases kritēriji pēc 2004. gada 
 
Konkrētu atlases kritēriju noteik�ana 
 
 Augstskolu likuma 46. panta 5. punktā noteikts: �Par to, kādas vidējās 
izglītības programmas atbilst konkrētās studiju programmas profilam, kādi 
centralizētie eksāmeni vidējās izglītības apjomā jākārto, kā arī to, kādas ir papildu 
prasības, lai iestātos konkrētā studiju programmā, augstskola paziņo trīs gadus pirms 
uzņem�anas uzsāk�anas (..).� Proti, �īs prasības augstskolām bija jānodefinē jau 2001. 
gadā, tomēr to laicīgi izdarīja reti kura (piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte). 
Eksperts no Augstākās izglītības padomes komentē: �Nevarējām mēs viņas [2004. 
gada uzņem�anas prasības] dabūt, rakstījām Ābiķim un Grei�kalnam vēstuli � kāpēc 
augstskolas nepilda Augstskolu likumu? (..) Negribīgi (..) augstskolu rektors saka: 
�Mēs tur domājam, mēs tur sprie�am.� Kas tur ko domāt, kas tur ko spriest? Beigās 
atsūtīja vienu rindiņu vai divas, ka mūsu augstskola grib tādus un tādus priek�metus � 
divus vai trīs. Un  viss.� No ISEC darbinieka teiktā var secināt, ka arī tagad visas 
augstskolas vēl nav noteiku�as, kādu centralizēto eksāmenu rezultātus ņems vērā 
studentu atlasē: �(..) bet katrā gadījumā centralizēto eksāmenu ņem�ana vērā tas 
process ir iekustējies � gandrīz visi ir nodefinēju�i (..).� Tas, ka augstskolas neievēro 
likumā noteiktos termiņus attiecībā uz uzņem�anas prasību definē�anu, galvenokārt 
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radīs problēmas vidusskolu pedagogiem un skolēniem, kuri, iespējams, nepaspēs 
apgūt un nokārtot centralizētos eksāmenus pieprasītajos mācību priek�metos. 
 
 Eksperts no augstskolas, kura jau ir definējusi atlases kritērijus 2004. gada 
uzņem�anai, izvirzī�anas procesu raksturoja �ādi: �Augstskolu likumā ir noteikta tāda 
kārtība, ka augstskolu senātiem bija pagāju�ajā studiju gadā jānosaka, kurus 
centralizētos eksāmenus mēs reģistrējam un kur mums ir speciālie pārbaudījumi vai 
īpa�ās prasības. Mēs esam senātā arī attiecīgu lēmumu pieņēmu�i un tas ir visur 
redzams, ka mēs no 2004. gada nerīkojam pārbaudījumu (..), bet pieprasām 
vidusskolas centralizētā eksāmena sertifikātu � [�ajā priek�metā].� Rīgas Tehniskās 
universitātes uzņem�anas komisijas darbinieks izteicās �ādi: �Uz 2004. gadu mums ir 
sagatavots senāta lēmums sakarā ar �o pa�u rīkojumu � kādus centralizētos 
eksāmenus mēs ņemsim vērā. Te ir pa da�ādiem profiliem, pa da�ādām fakultātēm ir 
da�ādi. Teiksim, lielākā daļā fakultā�u (..) tur ir [centralizēto] eksāmenu atzīmes trīs 
priek�metos � sve�valodā, matemātikā, fizikā.�  
 

Uzņem�anas prasības 2004. gadam augstskolas iesniedza IZM Augstākās 
izglītības departamentā un ar tām var iepazīties IZM mājas lapā. Lai gan Augstākās 
izglītības departamenta darbiniece atzina, ka tabula par 2004. gada atlases kritērijiem, 
ir neveiksmīgi sastādīta, tajā ir arī saturiskas problēmas. Vairākas augstskolas 
atsevi�ķās studiju programmās ir pieprasīju�as centralizēto eksāmenu rezultātus se�os 
mācību priek�metos. Jāatceras, ka beidzot vidusskolu ir jākārto ne mazāk kā pieci 
eksāmeni, turklāt ne visi no tiem ir centralizēti (piemēram, filozofijā, informātikā, 
reliģiju vēsturē, vizuālajā mākslā u.c.). Tātad augstskolas, kas par uzņem�anas 
kritēriju ir noteiku�as vērtējumu se�os �āda veida pārbaudes darbos, ir izvirzīju�as 
diezgan nesasniedzamas prasības, jo būs ļoti maz skolēnu, kam būs sertifikāti tie�i 
�ajos mācību priek�metos. Jāpiebilst, ka augstskolas visbie�āk ir pieprasīju�as tie�i 
triju centralizēto eksāmenu rezultātus kā atlases kritēriju. Vairumā gadījumu tās 
izmantos vērtējumu latvie�u valodā, pirmajā sve�valodā (angļu, vācu, krievu, franču) 
un matemātikā. �ie ir arī obligātie priek�meti visās izglītības programmās. Kāds 
augstskolas pārstāvis atzina, ka �(..) mēs tomēr gribam orientēties uz tiem 
priek�metiem, ko visi skolēni ir mācīju�ies.� Proti, pieprasīt centralizēto eksāmenu 
vērtējumu tikai tajos priek�metos, ko apguvu�i visi vidusskolēni (vēsture, matemātika, 
latvie�u valoda, pirmā sve�valoda). �āda izvēle varētu atvieglot iekļū�anu konkrētajā 
studiju programmā. 
 
 Vairāki eksperti izteica ba�as, ka pārspīlēti atlases kritēriji var pārlieku 
apgrūtināt iestā�anos studiju programmā. �Pēc diviem gadiem mēs prasīsim [bez jau 
pa�laik noteiktajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem] divas sve�valodas obligāti, 
vienīgais mums bail, ka tad mums neatnāks neviens un vēl mums ir ideja, ka 
ģeogrāfijā vajadzētu prasīt (..).� Tomēr kāds eksperts atzīmēja, ka pat ļoti augstu 
iestā�anās prasību gadījumā problēmu nebū�ot, jo reflektantu esot pietieko�o daudz.  
 
 
Augstākās izglītības padomes pozīcija 
 

Īpa�as pilnvaras saistībā ar atlases kritēriju noteik�anu uzņem�anai augstākās 
izglītības programmās pēc 2004. gada pie�ķirtas Augstākās izglītības padomei. 
Papildus prasību gadījumā tās jāsaskaņo ar �o institūciju. Eksperts no Augstākās 
izglītības padomes atzina: �(..) tiklīdz mēs sākām runāt par �o te sistēmu [vienoto 
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eksamināciju], tā no augstskolu puses uzreiz bija � mēs tur saglabāsim 1, 2, 3 
iestājpārbaudījumus plus vēl centralizētos eksāmenus, kas, protams, to sistēmu 
degradē.� Viņ� arī uzsvēra, ka rīkot vēl kādus iestājpārbaudījumus paralēli 
centralizēto eksāmenu rezultātiem būtu ieteicams tikai ļoti specifisku studiju 
programmu gadījumā. Piemēram, diezgan liela vienprātība ir par to, ka īpa�i 
pārbaudes darbi būs jākārto, stājoties Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņ� arī atzina: 
�(..) mēs neatļausim iestājeksāmenus, kurus var nokārtot vidusskolā.�  

 
Eksperts no AIP uzsver, ka visi papildus pārbaudījumi jākārto savlaicīgi, kā 

arī, ka studentu atlases kritērijiem jābūt skaidriem un pārskatāmiem: �Bet katrā ziņā 
kam būtu jābūt skaidram, būtu jābūt skaidram �im te algoritmam, lai pēk�ņi 
neparādās kaut kāds mistisks tests, kur� ir galvenais un visi centralizētie eksāmeni 
paliek nu tā (..) teiksim �īs te speciālās pārbaudes ir jāveic laicīgi, pirms skolnieks 
piesakās, jo nebūs loģiski, ja viņ� tur izturēs konkursu savā pirmajā prioritātē un 
pēk�ņi izrādās, ka viņam neatbilst veselības stāvoklis. Tas noteikti ir jāizdara ir jādod 
iespējas savlaicīgi, �ādas te lietas pārbaudīt.�  
 
Papildus iestājpārbaudījumi 
 
 Vairums ekspertu atzina, ka, pārejot uz jauno studentu uzņem�anas kārtību, 
nepiecie�ams saglabāt arī papildus iestājpārbaudījumus, proti, centralizēto eksāmenu 
rezultāti varētu būt tikai viens no atlases kritērijiem. To uzsvēra gan atsevi�ķi 
politikas veidotāji, gan augstskolu pārstāvji, gan arī reflektanti. 
�It kā varētu ņemt abus � gan iestājeksāmenu, gan centralizēto kopā un tad skatīties 
no abiem un izvērtēt.�  
�(..) centralizēto eksāmenu, es gan tos pilnībā atbalstu, bet tie nevar būt vienīgais 
kritērijs visās studiju programmās visos virzienos. Atsevi�ķos virzienos tas var būt 
100% kritērijs, bet citos � tikai 20%.�  
�Nu noteikti, nu saprotiet tāpēc, ka at�ķiras studiju programmas, noteikti būs arī 
studiju programmās specifiskas prasības � noteikti būs.�  
 

Vairums  ekspertu no augstskolu uzņem�anas komisijām, kā arī atsevi�ķi IZM 
darbinieki uzsvēra, ka papildus iestājpārbaudījumi būs jāsaglabā ļoti pieprasītu studiju 
programmu gadījumā: �[Viņi] jau mū�am neiztiks bez sava testa, mū�am neiztiks 
kamēr uz būs tik nenormāls konkurss.� Eksperts uzsvēra, ka �im papildus 
pārbaudījumam presti�o programmu gadījumā jābūt maksimāli bezpersoniskam: �Bet 
tam jābūt testam neba jau sacerējumam vai esejai, vai  runā�anai ar cilvēkiem �  nē, 
ja ir tik liels konkurss, tad nedrīkst būt �ī personīgā, absolūti nedrīkst. (..)  tu izpildi 
savu testu, vai tu neizpildi.� Arī konkrētās studiju programmas uzņem�anas komisijas 
vadītājs atzina, ka papildus prasību izvirzī�ana tiek plānota tuvākajā nākotnē: �(..) 
2004. gadā mēs, protams, atbilsto�i Augstskolu likumam ņemsim vērā centralizēto 
eksāmenu rezultātus, bet vēl izvirzīsim savas papildus prasības, un patlaban Domes 
lēmumā nav pateikts, kādas tie�i �īs papildus prasības būs. (..) fakultātē lielā mērā vēl 
valda viedoklis, ka tomēr �is kompleksais tests kaut kādā veidā varētu pastāvēt arī 
2004. gadā.�  
 
 Eksperti papildus atlases pārbaudījumu nepiecie�amību bie�i vien pamato ar 
trūkumiem vidējās izglītības standartos. Augstskolu pasniedzēji iebilst pret to, kā 
vidusskolā māca konkrētus priek�metus � programmās bie�i vien pārāk daudz 
uzmanības veltīts maznozīmīgām tēmām. Grūtības sagādā arī fakts, ka nelielās skolās 
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bie�i vien visus priek�metus, kas ietverti standartā, nav iespējams apgūt. Diskutējams 
ir arī jautājums par to priek�metu izvēli, kuros būs iespējams kārtot centralizētos 
eksāmenus. Kāds eksperts par problemātisku atzina faktu, ka sociālajās zinātnēs ir 
maz �āda veida pārbaudes darbu.   
�(..) sociālajās zinātnēs centralizētie eksāmeni jau ir ievērojami mazāk, jo sociālās 
zinātnes ir sintētiskas zinātnes, kuras vairs tie�i neseko kā skolā mācīts mācību 
priek�mets, jo tie vairs nav ekonomikas pamati vai vēsture, un tad uzreiz pēc tā var 
pateikt, kur� ir labākais politoloģijas students un kur� nav. Tādā veidā to sociālajās 
zinātnēs nevar noteikt. To var noteikt pārrunu vai specializētu testu veidā, un pie tam 
testiem ir jābūt orientētiem uz konkrēto studiju programmu konkrētai augstskolai, jo 
sociālās zinātnes tiek mācītas pēc ļoti at�ķirīgiem mācību plāniem, studiju 
programmām, studiju organizācijas formām (..). It sevi�ķi tāpēc, ka vēsture, tā ir 
humanitārā zinātne, tā nav sociālās zinātnes, ekonomika tā pieder pie sociālām 
zinātnēm, bet pēc vienas pa�as ekonomikas nevar atlasīt visām sociālām zinātnēm 
vislabākos studentus.�  
 
 Augstskolu pārstāvji pārejā uz studentu atlasi ar centralizēto eksāmenu 
rezultātiem bie�i vien saskata akadēmiskās autonomijas apdraudējumu. Eksperts no 
augstākās izglītības iestādes uzsvēra: �(..) augstskolām ir jāatstāj tā iz�ķir�anās 
konkrētā studiju programmā ņemt vai neņemt.� Arī ISEC darbinieks atzina, ka �(..) 
augstskolas, protams, negrib laist no savām rokām ārā to pēdējo atlases momentu 
(..).�  Tomēr �ai problēmai iespējams arī cits risinājums, piemēram, �(..) augstskolai 
ir iespēja nodefinēt to minimālo līmeni � lūk mēs uzņemam, matemātikā, lai ir vismaz 
�D� līmenis vai �C� līmenis.�  
 

Trīs augstskolas � Latvijas Mākslas akadēmija, Banku augstskola un Latvijas 
Policijas akadēmija � jau ir apstiprināju�as 2004. gada uzņem�anas papildus prasības 
Augstākās izglītības padomē. Ar tām var iepazīties �īs institūcijas mājas lapā20. 
Eksperts vienu no �iem gadījumiem komentēja: �(..) Mākslas akadēmijai � es 
piekrītu� teiksim tā īpa�a prasība profesionālajos priek�metos, bet tur bija runa par 
mākslas vēsturi un tad mēs palikām, ka mākslas jautājumos varētu būt mākslas darba 
analīze tāds īpa�s eksāmens. Kaut arī no otras puses, ja tā paskatās, ir vidusskolā 
kultūras vēstures kurss un �ī kursa un �ajā kursā ir arī sadaļa, kas attiecas arī uz 
mākslas vēsturi (..).�  
 
 Attiecībā uz citu augstskolu papildus prasībām 2004. gada uzņem�anā tik 
lielas skaidrības nav, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes uzņem�anas 
noteikumos rakstīts: �(..) ka visās programmās gada atzīme informātikā nedrīkst būt 
zemāka par �4�.� Nav īsti skaidrs, vai arī �is atlases kritērijs jāapstiprina Augstākās 
izglītības padomē. Ja, jā, tad kāpēc tas vēl nav izdarīts vai nav publiski zināms? 
 
Kopsavilkums 
 
 Pēc neatkarības atgū�anas Latvijā strauji palielinājies gan augstskolu, gan 
studentu skaits. Eksperti apgalvo, ka augstākā izglītība zaudējusi savu elitāro raksturu 
un kļuvusi par masveida parādību. �ajos apstākļos bie�i vien problemātisks ir 
jautājums par mācību procesa kvalitāti. Lai valsts varētu īstenot pārraudzību pār 
augstākās izglītības sektoru, no 2004. gada plānots pāriet uz studentu atlasi ar 
centralizēto eksāmenu rezultātiem.  
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 Pa�laik valsts augstākās izglītības politiku veido ar divu mehānismu palīdzību- 
programmu un augstskolu akreditāciju un licencē�anu, kā arī ar bud�eta finansējuma 
pie�ķir�anu. Jāatzīst, ka pa�reizējie mācību procesa kvalitātes kontroles mehānismi ir 
visai formāli. Valsts ir noteikusi arī savas prioritātes augstākās izglītības sektorā � par 
vairāk atbalstāmām atzītas in�eniertehnisko un dabaszinātņu studiju programmas. 
Attiecīgi tiek sadalīts arī finansējums.  
 
 Ja augstākās izglītības sektoru in�eniertehnisko un dabaszinātņu jomās 
galvenokārt veido valsts, tad attiecībā uz sociālo zinātņu programmām daudz ko 
nosaka tirgus. �īs pa�laik ir ļoti pieprasītas specialitātes, tās apgūst aptuveni puse 
Latvijas studentu, turklāt absolūtais vairākums to dara par saviem līdzekļiem, jo no 
valsts bud�eta finansēto vietu sociālajās zinātnēs nav vairāk kā citās jomās.  
 
 Pa�laik studentu atlasi vairumā programmu veic ar augstskolu pasniedzēju 
sastādītu iestājpārbaudījumu palīdzību. Daļā augstākās izglītības iestā�u jau ņem vērā 
centralizēto eksāmenu vērtējumu atsevi�ķos mācību priek�metos. Piesakoties 
iestājpārbaudījumu kārto�anai, vairumā augstskolu jāmaksā reģistrācijas maksa, kas 
saglabāsies arī pēc 2004. gada, jo formalitā�u nokārto�anai zināmi līdzekļi būs 
vajadzīgi, bet valsts bud�etā tam finansējums nav paredzēts. Turklāt, lai gan papildus 
uzņem�anas prasības pa�laik apstiprināju�as tikai trīs augstskolas, tādas visticamāk 
būs arī citās studiju programmās.  
 
 Lai gan priek�meti, kuru centralizēto eksāmenu rezultātus ņems vērā 2004. 
gada uzņem�anā, bija jānosaka jau 2001. gadā, �is process ir noslēdzies pavisam 
nesen. Visbie�āk augstskolas par atlases kritērijiem izvēlēju�ās �o pārbaudes darbu 
vērtējumu matemātikā, latvie�u valodā un sve�valodās. Atsevi�ķām augstākās 
izglītības iestādēm būtu ieteicams savas prasības pārskatīt. Pa�laik ir noteikta arī 
kārtība, kādā centralizēto eksāmenu vērtējumu varēs iegūt tie, kas vidējo izglītību 
bieguvu�i agrāk un kam nav �o pārbaudes darbu vērtējuma.  
 
 Eksperti uzsver, ka visvairāk no jaunās atlases sistēmas iegūs lielās 
augstskolas, kurām krietni tiks atvieglota uzņem�anas organizatoriskā puse, kā arī 
bakalaura studiju programmas, jo centralizētie eksāmeni adekvāti mēra tie�i 
akadēmiskās zinā�anas (pretstatā profesionālajām). Jaunajai kārtībai iespējamas arī 
nepilnības. Problēmas var radīt gan tas, ka �o pārbaudes darbu kārto�ana ne vienmēr 
notiek godīgi, gan tas, ka vidusskolēniem agri jāizvēlas studiju specialitāte, gan tas, ka 
centralizēto eksāmenu un augstskolu iestājpārbaudījumu vērtē�anas kritēriji ir 
at�ķirīgi. 
 
 Visproblemātiskākais jaunās studentu atlases kārtības aspekts ir jautājums par 
termiņiem � centralizēto eksāmenu sertifikātus skolēni saņem 15. jūlijā, kad daļā 
augstskolu pieteik�anās jau ir beigusies. Savukārt augstāko izglītības iestā�u interesēs 
ir uzņem�anu sākt pēc iespējās ātrāk, lai atlasītu sev �studēt spējīgus studentus� � 
īpa�i tas attiecas uz maksas vietām. Jautājumu par termiņiem vajadzētu atrisināt 
tuvākajā laikā. 
 
                                                 
1 Izglītības iestādes Latvijā 2001./2002. mācību gada sākumā. � R.: Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2002. 
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2 Wolff K. D. (ed.) Autonomy and External Control � The University in Search of the 
Golden Mean � Munchen, 1997. 
3 Izglītības iestādes Latvijā 2001./2002. mācību gada sākumā. � R.: Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2002. 
4 IZM Augstākās izglītības un zinātnes departaments �Pārskats par Latvijas augstskolu 
darbību 2001. gadā� // http://www.izm.lv (avots izmantots 28.10.2002). 
5 http://www.aip.lv/b_fin.htm (avots izmantots 29.11.2002.) 
6 Augstskolu likums 1. nodaļa, 1. pants. 
7 http://www.aip.lv/atsk2.htm (avots izmantots 02.12.2002.) 
8 Ministru kabineta noteikumi nr. 442 �Augstākās izglītības iestā�u un studiju 
programmu akreditācijas noteikumi�. � R: MK, 2001. 
9 Augstskolu likums 6. daļa, 55. pants. 
10 Izglītības iestādes Latvijā 2000./2001. mācību gada sākumā. � R.: Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2001. 
11 http://www.aip.lv/b_fin.htm (avots izmantots 03.12.2002.). 
12 Ministru kabineta noteikumi Nr. 334 �Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no 
valsts bud�eta līdzekļiem�.  � R.: MK, 2001. 
13 IZM Augstākās izglītības un zinātnes departaments �Pārskats par Latvijas 
augstskolu darbību 2001. gadā� // http://www.izm.lv (avots izmantots 28.10.2002). 
14 http://www.aip.lv/b_fin.htm (avots izmantots 03.12.2002.). 
15  Izglītības iestādes Latvijā 2001./2002. mācību gada sākumā. � R.: Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2002. 
16 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 428 �Par uzņem�anas noteikumiem 
Latvijas augstskolās�. � R.: IZM, 1997. 
17 RTU Senāta lēmums 25.06.2001. �Rīgas Tehniskās universitātes 2004. gada 
uzņem�anas noteikumu pamatprasības� � R: RTU, 2001. 
18 http://www.lu.lv/jauna/iespejas/docs/2003_central_eksameni.doc (avots izmantots 
02.12.2002.). 
19 http://www.lu.lv/jauna/iespejas/2003_central_eksameni.html (avots izmantots 
02.12.2002.). 
20 http://www.aip.lv/aktual.htm (avots izmantots 03.12.2002.). 
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Vidējā izglītība 
 
Situācijas raksturojums 
 
 Latvijā pa�laik ir 386 dienas un 37 vakara (maiņas) vispārizglītojo�ās  
vidusskolas, kā arī 126 profesionālās izglītības iestādes. Vairums no tām ir IZM un 
pa�valdību pārziņā. Salīdzino�i maz ir privātu mācību iestā�u. Latvijā ir arī četras 
valsts ģimnāzijas. 2002. gadā vispārizglītojo�ās dienas skolas beidza gandrīz 17 
tūksto�i skolēnu. Aptuveni 60% vidusskolu absolventu turpina mācības augstākās 
izglītības programmās1.  
 
 Mācību procesu vidusskolās galvenokārt nosaka četri normatīvie dokumenti: 

1. Vispārējās vidējās izglītības valsts standarts, kuru 2000. gadā pieņēma 
Ministru kabinets; 

2. Mācību priek�metu standarti, kurus izstrādā ISEC; 
3. Vispārējās vidējās izglītības programmas � tās izstrādā mācību iestādes 

vadība; 
4. Mācību priek�metu programmas � kuras veido skolotājs. 
 

Vidējās izglītības standartā noteikta programmu principa īsteno�ana vidējā, 
definēti mācību procesa galvenie mērķi un uzdevumi, apgūstamie priek�meti, 
aprakstīta sasniegumu vērtē�ana desmit ballu skalā, kā arī uzskaitīti centralizētie 
eksāmeni, kurus iespējams kārtot beidzot vidusskolu. Pa�laik ISEC izstrādā arī jaunus 
mācību priek�metu standartus, balstoties uz tiem katrs skolotājs veido savu 
programmu. 

Vispārējās vidējās izglītības programmas izstrādā skola, balstoties uz standartu 
un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugu, kurā rakstīts: �Saskaņā ar 
Izglītības likumu vispārējās vidējās izglītības programmu saturu atbilsto�i valsts 
izglītības standartiem un normatīviem izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot to ar 
dibinātāju.2� Vairumā gadījumu tas nozīmē, ka programma jālicencē IZM Vispārējās 
izglītības departamentā. Eksperts �o procedūru komentēja: �Ministru kabineta 
noteikumi nosaka licencē�anu. Viņiem ir pati programma jāizstrādā, pieteikums, 
izziņa, ka viņiem ir telpas un laikam arī tas ir viss. Tā procedūra ir diezgan 
vienkār�a.�  

 
  Lai gan Izglītības un zinātnes ministrijai bie�i vien pārmet autoritatīvu vadības 
stilu, pedagoģiskie darbinieki pa�i ne vienmēr ir gatavi demokrātiskām izglītības 
politikas īsteno�anas metodēm: �Tikai mūsu skolu darbinieki, man liekas, joprojām 
vēl ir pieradu�i pie tās sistēmas � ja mēs arī sakām: �Lūk te ir mācību plāna projekts, 
mēs varam to apspriest.� Atpakaļ mēs saņemam niknu vēstuli: �Kāpēc ministrija ir 
nolēmusi tā un tā?� (..) Bet mēs jau nenolēmām, mēs tikai prasījām Jūsu viedokli. Bet 
tā vienkār�i cilvēki ir pieradu�i un laikam jau taisnība ir, ka tas, kas parādās kā 
projekts drīz vien nāk arī kā rīkojums. Vismaz  agrākā pieredze rāda, ka tā notiek.�  
 
Vidējās izglītības novērtējums 
 
Izglītības sasniegumu salīdzināmība 
 
 Viens no centralizēto eksāmenu ievie�anas ieguvumiem ir iespēja salīdzināt 
izglītības sasniegumus da�ādās skolās. Tomēr uzreiz jāpiebilst, ka �o pārbaudes darbu 
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rezultāti ir tikai viens no vairāk nekā divdesmit rādītājiem, kas liecina par mācību 
procesa kvalitāti. Izglītības sasniegumu salīdzināmību galvenokārt nodro�ina ar to, ka 
visi kārto vienādu eksāmenu. Kāds eksperts uzsvēra, ka �(..) būtība  ir, lai skolnieki 
visi pamatā kārtotu �os eksāmenus vienādos nosacījumos. �obrīd centralizētie 
eksāmeni ar da�ām iebildēm nodro�ina objektīvus, vienādus kritērijus visiem, kas 
viņus kārto.�   
 

Eksāmenu norises procedūru galvenokārt reglamentē IZM instrukcija �Valsts 
pārbaudījumu kārtība akreditētām pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
programmām�. �ajā dokumentā precīzi aprakstīti visu iesaistīto dalībnieku � sākot ar 
skolēniem un beidzot ar pa�valdību pārstāvjiem � tiesības un pienākumi. Tajā noteikts 
arī, ka �informācija, kas saistīta ar valsts pārbaudes darbiem ir uzskatāma par 
ierobe�otas pieejamības informāciju3�, proti, līdz centralizētā eksāmena norisei to 
saturs ir slepens. Tie�i ar procedūras standartizāciju iespējams panākt rezultātu 
salīdzināmību da�ādās skolās, ko bie�i vien gan augstskolu pārstāvji, gan pa�i skolu 
absolventi atzīst par ieguvumu. 
�Bet es domāju, ka centralizēto eksāmenu priek�rocība varētu būt tā, ka vairāk vai 
mazāk vienādi tiek vērtētas visas skolas, jo kamēr nebija tas centralizētais eksāmens, 
tikmēr mums nāca no lauku skolām ar 10niekiem matemātikā un pēc pirmās sesijas 
mēs viņus bijām spiesti atskaitīt. Tā kā tas vērtējums bija ļoti da�āds da�ādās skolās.�  
 �(..) visiem centralizētais eksāmens ir pilnīgi vienāds, visi ir vienlīdzīgi, nevienam 
nav nekādu priek�rocību, nekā tāda � ja tev ir 7 tad tev ir 7, nevis tā,  ja vienā skolā 
tev ir 7 tad citā skolā tev varbūt būtu 4. Es tā uzskatu, ka tā vērtē�anas skala visiem ir 
vienāda. (..) Es, piemēram, uzskatu tā, ka ir tādas skolas, kurās ir stingrāka 
vērtē�anas sistēma un citās ir vājāka un teiksim, ja tev, piemēram, vienā skolā ir 4, 
tad citā ar tādām pa�ām zinā�anām tev ir 8. Tādā ziņā es uzskatu, ka ir viena skala, 
pēc kuras vērtē.�  
 
 Pa�laik salīdzino�i maz augstskolu jebkādā veidā studentu atlasē izmanto 
vidējā izglītībā iegūtās atzīmes, jo tās bie�i vien nav savstarpēji salīdzināmas � par 
vienu un to pa�u zinā�anu līmeni skolās saņem at�ķirīgu vērtējumu. Tomēr da�as 
augstskolas (piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāte) par uzņem�anas 
nosacījumu izvirzīju�as vairāku priek�metu atzīmju summu. 
 
 Lai gan centralizēto eksāmenu metodoloģija ļauj salīdzināt izglītības 
sasniegumus da�ādās skolās, problemātisks ir jautājums par pārbaudes darbu rezultātu 
savstarpējo atbilstību da�ādos gados. Piemēram, �ogad augstākais sasniegums vēsturē 
bija tikai 87% no maksimāli iespējamā � citu gadu, iespējams, ar �ādu rezultātu �A� 
līmeni iegūt nevarēs. Kāda eksperte no augstskolas uzņem�anas komisijas izteicās: 
�Tātad tas sertifikāta eksāmens bija grūtāks, nekā mūsu iestājeksāmens. Pirms tam 
togad bija otrādāk � sertifikāta eksāmens bija vieglāks un pie mums bija grūtāki 
uzdevumi.�   
 
Vidējās izglītības kvalitāte 
 
 Eksperti no augstskolu uzņem�anas komisijām bie�i vien apgalvo, ka vidējās 
izglītības kvalitāte pasliktinās. Tomēr vairumā gadījumu to atzīst ne īpa�i presti�u 
studiju programmu pārstāvji. �ādu apgalvojumu izteica gan eksperti no sociālajām, 
gan dabaszinātņu un tehniskajām, gan humanitārajām specialitātēm. Parasti 
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pretenzijas saistītas nevis ar skolēnu zinā�anu līmeni, kas esot salīdzino�i augsts, bet 
gan ar viņu prasmēm, sintēzes, analīzes un rado�o darbību iemaņām.  
�(..) ka skolotājs faktus liek samācīties, bet galīgi nestrādā ar avotiem, kas faktiski 
tanī standartā, kam ļoti lielu nozīmi jāpievēr� (..) ir skolotāji, kas pie tā nepiestrādā � 
tas nekas, ka grāmatas tiek drukātas jaunās un tiek dots un nāk arī avoti līdzi, kas 
tagad ir vidusskolā tās sērijās, darba burtnīcas, vienkār�i skolotājs pa vecam strādā 
un neliekas ne zinis, ka ir tādi materiāli sagatavoti, ir tērēta nauda � bērni pērk, 
vecāki tērē naudu,  lai tās grāmatas pirktu, tas skolotājs ar to nestrādā.�  
�(..) tas [zemais vērtējums eksāmena daļā, kurā nepiecie�amas analīzes un sintēzes 
iemaņas]  liecina par spēju vai prasmi argumentēt savu viedokli. Zinā�anu daļa ir 
tie�i tā, kas ir daudz maz veiksmīga.�  
�Ir daudzas skolas, kur skolotāji diktē kaut ko. Un atprasa to, ko viņi ir nodiktēju�i.  
Diem�ēl tā ir realitāte un to jau arī mums eksāmenu materiāli, rezultāti rāda, ka 
mums �ajā otrajā daļā, kur 90% atbil�u ir turpat sameklējamas un skolēni to nespēj 
izdarīt � viņi nav trenēti uz to.�  
�Tie cilvēki, kas 10 gadus labo domrakstus, izsaka tādu viedokli, ka salīdzino�i vairāk 
ir tādu stereotipu, kli�ejveidīgu spriedumu, kas nav balstīti kādās pla�ākās literatūras 
lasī�anas rezultātā iegūti. Protams, ir ļoti daudz arī ļoti labi darbi, bet salīdzino�i 
vairāk ir tādi darbi, kas liecina, ka reflektantu prasīgums pret savām zinā�anām, pret 
to, ko raksta ir varbūt mazāks.�  
 
Standarti 
 
Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts 
 
 2000. gadā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus �Par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu�, kuros paredzēts jauns vidējās izglītības organizācijas 
princips � mācību process notiek četru da�ādu programmu veidā. �is normatīvai 
dokuments iezīmē pārmaiņas, ko eksperts no IZM komentē: �Tas vienkār�i ir 
ieradums no agrākiem gadiem, ka īstenībā viss bija vienādi visiem. Tad tie, kas bija 
virzieni, tas bija drusku klāt pie tā, kas visiem bija vienāds. Tagad tā vairs nav.�  
 
 Standartā noteikts, ka izglītības programmu veido: 

1) visām izglītības programmām obligātie mācību priek�meti � aptuveni 50% 
satura; 

2) obligātie mācību priek�meti attiecīgajos izglītības programmu virzienos � 
aptuveni 25% satura; 

3) attiecīgās izglītības iestādes izglītības programmā iekļautie mācību 
priek�meti� aptuveni 25% satura.  

 
Obligāti pa�laik ir tādi mācību priek�meti kā latvie�u valoda un literatūra, 

pirmā sve�valoda, otrā sve�valoda, matemātika, vēsture, sports, biznesa ekonomiskie 
pamati, lieti�ķā informātika. Eksperts no IZM komentēja: �Bet par to obligāto daļu 
arī turpinās diskusijas � kāpēc tur nav neviens no dabaszinību priek�metiem, 
piemēram, obligāti netiek mākslas pārbaudītas. Zināmas balsis skan, ka varētu būt 
kaut kas no tām jomām. (..)  Ir valodu joma, sociālā joma, dabaszinātņu un mākslu 
joma. Iznāk tā, ka no da�ām jomām ir obligātie priek�meti, bet no da�ām nav.�  

 
 Standartā noteikti arī attiecīgo izglītības programmu obligātie mācību 
priek�meti: 
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1) vispārizglītojo�ajā virzienā � ģeogrāfija, dabaszinības vai fizika, ķīmija, 
bioloģija, veselības mācība, mūzika vai kultūras vēsture; 

2) humanitārajā un sociālajā virzienā � filozofija, ģeogrāfija, psiholoģija, politika 
un tiesības, dabaszinības (fizika, ķīmija, bioloģija), mūzika vai kultūras 
vēsture; 

3) matemātikas, dabaszinātņu un tehniskajā virzienā � matemātika, ģeogrāfija vai 
filozofija, fizika (arī astronomija), ķīmija, bioloģija, veselības mācība, mūzika 
vai kultūras vēsture; 

4) profesionālajā virzienā � ģeogrāfija, psiholoģija, politika un tiesības, 
dabaszinības (fizika, ķīmija, bioloģija), mūzika vai kultūras vēsture4. 

 
 Pa�laik Latvijā īsteno 994 vispārējās vidējās izglītības programmas. No tām 
visvairāk (460) ir vispārizglītojo�o. Eksperts no IZM �īs programmas lielo īpatsvaru 
komentē: �Principā vispārizglītojo�ais virziens ir viselastīgākais un līdz ar to es 
skolām vienmēr saku � ņemiet to un Jums viss būs iespējams. Skolas kaut kāda 
presti�a dēļ grib tie�i, lai komerczinību programma, lai būtu un neviena cita.�  
Savukārt ISEC darbinieks izsakās kritiskāk: �Ir absurds tas, ka mums ir 60 un pāri 
procenti Latvijā no visām izglītības programmām izvēlēju�ies tā saukto 
vispārizglītojo�o programmu.� Negatīvo nostāju eksperts pamato ar to, ka 
vispārizglītojo�ās programmas gadījumā skolēns mācās no visa pa druskai, bet tā īsti 
neiemācās neko un līdz ar to viņa iespējas iestāties specifiskā augstskolā ir 
ierobe�otas. Nākamā izplatītākā ir humanitārā un sociālā (207) programma, tad 
matemātikas un dabaszinātņu (198). Licencētas arī 121 profesionālās un 8 speciālās 
programmas5. 
 
 Parasti izvēles eksāmenus (tai skaitā centralizētos) kārto konkrētās izglītības 
programmas specializācijas priek�metos. Tas nozīmē, ka no 2004. gada aptuvenais 
studiju virziens skolēniem būs jāzina jau uzsākot mācības vidusskolā. Ekspertu 
teiktais liecina � pa�laik �o izvēli jaunie�i izdara pēdējā gada laikā. Tas var radīt 
zināmu spriedzi jaunās  studentu atlases sistēmas īsteno�anā.  
 �Kaut kur pirmajā semestrī, kad mācījos vidusskolā, 12. klasē [izdomāju, kurā 
augstskolā gribētu mācīties].�   
 �Nē, tad es vēl noteikti nezināju [kad sāku mācīties vidusskolā, kur gribē�u studēt]. 
Varēju izvēlēties vai nu eksaktos, vai humanitāros un es paņēmu humanitāros un tas 
man diezgan, tagad vajadzētu tos eksaktos.�  
�12. klases beigās arī nebija ne mazākās nojausmas [kur gribē�u studēt].�  
�Pusgadu atpakaļ [izdomāja, kur stāties].�  
�(..) es jau mācījos tajā komercklasē un visu vidusskolu it kā ekonomiku tur esmu 
mācījusies pastiprināti.�  
�(..) tie vidusskolnieki pabeidzot skolu un nākot pie mums, ne visai īsti labi saprot, ko 
viņi grib izvēlēties (..).�  
 
 Kāds eksperts no augstskolas arī atzīst, ka specialitāti nevar adekvāti izvēlēties 
piecpadsmit gadu vecumā. Gan tāpēc, ka jaunie�i bie�i vien �iet vieglākās pretestības 
ceļu� un atsakās no grūtākajiem priek�metiem, gan tāpēc, ka, uzsākot mācības 
vidusskolā, vairums vai nu nezina, kur gribēs studēt, vai izdara diezgan nereālistisku 
izvēli. Jāatceras arī, ka nelielās skolās (piemēram, laukos) jautājumu par to, kuru 
programmu apgūt, nevar izvirzīt, jo tā ir tikai viena.  
��ī izvēle [saskaņā ar programmu principu] arī ir drusciņ priek�laicīga vidusskolā. 
(..) padomju laikos, tā saucamajos sliktajos laikos, tad vidusskolas programmas bija 
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stingri standartizētas � nekādas izvēles nebija, bija vidusskolu programma, un viņ� 
principā varēja iet uz jebkuru augstskolu un viņ� tam bija praktiski gatavs. Tagad 
jaunie�iem tomēr ir tendence neizvēlēties tos sare�ģītos priek�metus � pie mums ir ļoti 
daudzi tādi, kas nav izvēlēju�ies fiziku, nav izvēlēju�ies ķīmiju, izvēlēju�ies to vidējo, 
to vieglāko � dabaszinātnes. Matemātika ir obligāts � to nevar neizvēlēties. Un viņi 
nāk un viņi mēģina stāties augstskolā un tagad 20 gadu vecumā viņ� attopas, ka viņ� 
nav izvēlējies to, kas viņam ir vajadzīgs � tā jau ir traģēdija. Teiksim atgriezt laiku 
atpakaļ un atkal iemācīties, tad tur ir vai nu papildus kaut kādos kursos jāiet, vai 
jāņem kaut kādi privātskolotāji un tā tālāk. (..) Tā kā tā vidusskolas izvēlē, tā vidējās 
izvēlei viņai jābūt vairāk motivētai un vairāk rūpīgāk sakārtotai, jo jaunietis jau tajos 
gados, viņ� jau dabīgi cen�as �iet vieglākās pretestības ceļu�, ne vienmēr viņ�, ne visi 
ir tik apzinīgi, ka viņi zina, ka viņ� studēs in�enierzinātnes un izvēlās tos sare�ģītākos 
priek�metus vidusskolā. Ļoti reti.�  
 
Vidējās profesionālās izglītības standarts 
 
 Vidējās profesionālās izglītības jomu regulē galvenokārt Profesionālās 
izglītības likums, kā arī: 
 

1) valsts profesionālās izglītības standarts; 
2) profesijas standarts; 
3) profesionālās izglītības programma. 
 

Profesionālās izglītības likumā noteikts, ka �profesionālās vidējās izglītības 
ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves � trīs līdz četri gadi, pēc arodizglītības 
ieguves � viens līdz divi gadi�6. Saistībā ar pēdējo kāds eksperts no ISEC izteicās: 
�(..) arodskolās no �ī gada tagad ir izlīdzino�ais kurss. Viņi mācās arodskolā, viņi 
apgūst savu profesiju, bet �os te vispārizglītojo�os priek�metus viņi nedaudz mācās, 
bet tad ir vēl viens gads, kad viņi var mācīties vēl priek�metus klāt un tad viņi saņem 
arī atestātu par vidējo izglītību.�  

 
No 2002./2003. mācību gada profesionālās vidējās izglītības beidzējiem būs 

jākārto valsts noslēguma pārbaudījumi �ādos vispārizglītojo�os priek�metos � latvie�u 
valoda, sve�valoda, matemātika, vēsture7. Tiem jānotiek, balstoties uz IZM instrukciju 
�Valsts pārbaudījumu kārtība akreditētām pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības programmām�, kas nozīmē, ka profesionālo skolu absolventiem �ajos 
priek�metos būs jākārto centralizētie eksāmeni.  

 
 Neliels skaits vidējās profesionālās izglītības beidzēju jau �ogad izvēlējās 
kārtot centralizētos eksāmenus. Rezultāti bija vāji gan tāpēc, ka vispārizglītojo�ajiem 
priek�metiem programmās atvēlēts mazāks stundu skaits nekā vidusskolās, gan tāpēc, 
ka �īm programmām ir cita specifika. Vairums ekspertu, kas saistīti ar profesionālās 
izglītības politiku, atzina, ka centralizētās eksaminācijas ievie�ana �ajās skolās ir 
problemātiska.  
�Bet ja man arodskolas piesakās uz �o eksāmenu, turklāt ar uz pusi mazāku stundu 
skaitu � kas tad tur var iznākt? Viņi mums aizpilda to galu, nu labi, tas gals arī 
nepaliek tuk�s, bet tas gals izrādījās nu diezgan papilns �ogad uz �āda veida. (..)  
jāsaprot tā ideoloģija uz ko mēs ejam, ka valstī ir viens eksāmens, vienā mācību 
priek�metā, neatkarīgi no tā, cik tu esi mācījies  � tev pa�am ir jāsaprot, vai tu liksi to 
eksāmenu, vai viņ� tev ir vajadzīgs un ja viņ� tev ir vajadzīgs un tev skola ir iedevusi 
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tikai da�as stundas �ajā mācību priek�metā, tad vai nu tev ir jāmācās pa�am, vai 
jācīnās par to, lai skola iedod vēl kādu stundu.�  
 �Bet tā problēma ir tāda, ka viņi [arodskolas] dod vidējās izglītības dokumentu � ir 
tā izglītības pielīdzinā�ana vidējai un tad patiesībā absurda situācija, ka reāli tas ir 
kaut kas cits un ka tagad mums, mēs ejam pie viņu mācību pārziņiem un skaidrojam 
arī visu, kas tas eksāmens ir, ko viņ� pārbauda un kārtot jau viņi var.�  
 
Mācību priek�metu standarti 
 
 Valsts vidējās izglītības standartā ietvertas diezgan vispārīgas prasības, kuras 
saturiski konkretizētas mācību priek�metu standartos (tos mēdz saukt arī par 
vadlīnijām). Eksperts no Vispārējās izglītības departamenta  komentē: �ISEC atbild 
par standartu, mācību priek�metu programmu paraugu veido�anu un par 
eksamināciju. It kā tas, kas no mums ir atkarīgs. ISEC ir mūsu pakļautības iestāde, 
mums ir jāseko, lai jaunajam standartam, lai līdzi būtu, lai sekotu mācību grāmatas, 
lai standarti būtu savstarpēji saskaņoti. Mēs nosakām to mācību plānu, ka 
matemātikai būs 12 stundas un tur laikam ir tā viena vieta, kur ar ISEC zināmas 
problēmas rodas. Viņiem ir tā, ka katrā priek�metā ir savs speciālists vai katrā jomā. 
Un viņi, protams, uzskata katrs savu priek�metu par svarīgu (..). Viņi saka, ka viņi 
nevarot uzrakstīt standartu vai mācību priek�meta programmu, nezinot tie�i, cik 
stundas būs tam priek�metam.�  
 
 Ļoti daudzi spēkā eso�ie mācību priek�metu standarti ir tapu�i vēl 1992., 1993. 
gadā. Pa�laik izstrādāti vairāki jauni vadlīniju projekti un izglītības kopienā notiek to 
apsprie�ana � �ogad ISEC pirmo reizi rīkoja īpa�us seminārus skolu mācību 
pārziņiem, lai diskutētu par �iem jautājumiem. Kāds eksperts standartu tap�anas 
procesu komentē �ādi: �Mums diem�ēl ir 2 veidu standarti � tā ir realitāte. Vieni 
standarti, kas tapa jauni, kā vēsture, kad mēs atteicāmies no visa iepriek�ējā, kas bija 
sara�ots, un uzreiz taisījām standartu kā standartu. Un standarts nerāda ceļu, kā 
mācīt, standarts rāda to gala rezultātu un mūsu standarti ir tapu�i kā gala rezultāta 
dokumenti. Bet ir citi priek�meti un Igaunijā arī vēstures standarts ir tapis, kad 
vienkār�i standarta prasībām atbilsto�ā veidā viņu vecā programma, kas parāda visus 
soļus, tika noformulēta kā standarts un līdz ar to viņu standarts ir detalizēti 
sīkumains. Kas nav, ko jebkur� starptautisks izglītības politiķis pateiks, ka tas nav 
standarts, tā ir programma. Programma mums arī ir detalizēta, bet programma ir 
ieteikumi (..) Igauņu [vēstures priek�meta] standarts vidusskolā būs četras reizes 
biezāks � standarts, kas ir programma, kas vairāk līdzinās programmai.�  
 
 Tajos priek�metos, kuros jaunie standarti ir izstrādāti, tie ir ļoti īsi. �(..) jaunie 
standarti jau mums arī ir pa pusei vadlīnijas � mūzikas standartam mums ir 12 
lapaspuses, nav nosaukts neviens skaņdarbs, neviena dziesma, neviena rotaļa. Tās arī 
patiesībā  jau velk uz tādām vadlīnijām. Teiksim, standarta būtība ir mainījusies �  no 
agrākās, ko jāmāca, kā jāiemāca, uz to, kā bērnam jādarbojas, jārīkojas. Bet vārdiņ� 
�standarts� ir palicis. Tas ir palicis.� Jaunos standartus veido četras galvenās 
sadaļas: 
 

1) mērķi un uzdevumi; 
2) saturs; 
3) prasības kursa apguvei; 
4) pārbaudes formas. 
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Augstskolu pārstāvji jaunos mācību priek�metu standartus bie�i vien vērtē 

kritiski. Kāds eksperts izteicās, ka �manuprāt,  viņ� [konkrēta mācību priek�meta 
standarts] gandrīz vai ir par pla�u.� Tas saistīts ar faktu, ka tik īsa standarta 
gadījumā nav iespējams izkontrolēt, ko skolotājs iemāca un ko, nē. �(..) standartā var 
ierakstīt � �attīstīt prasmes darbam ar avotiem, lietot stundās da�āda veida avotus�. 
Nu un tad? A kā mēs pārbaudīsim, vai skolotājs to ir izdarījis?� Cits eksperts 
uzsvēra, ka �nav īstas konceptuālas skaidrības, ko un kā vajag mācīt tie�i �ajā mācību 
priek�metā�, vēl kāds piebilda, ka �is �vidusskolas kurss ir ap�aubāms�, kā arī, ka ļoti 
daudz ir atkarīgs no tā, kādu izglītību ieguvis pats skolotājs.  

 
 Eksperti no augstskolām ļoti bie�i kritizē vidusskolas dabaszinību kursu, kur� 
humanitārajā un sociālajā, profesionālajā, kā arī bie�i vien vispārizglītojo�ajā 
programmā aizstāj ķīmiju, bioloģiju un fiziku. �Ziniet, man �ķiet, ka ķīmijā un 
bioloģijā zinā�anas tomēr samazinās un es domāju, ka liela problēma �eit ir tā 
saucamais dabaszinātņu kurss, kur, manuprāt, dod vispār jau tik zemā līmenī �os 
priek�metus, ka, es nezinu, kaut kāda palīgskola to varētu (..) līdz ar to �ādiem te 
reflektantiem � pat ja viņi nokārto iestājpārbaudījumus � tālāk ir ļoti grūti mācīties.� 
Pārsvarā �ādu vērtējumu pauda to augstskolu pārstāvji, kurās ir liels dabaszinātņu 
priek�metu un matemātikas īpatsvars. Jāatceras, ka �ajās augstskolās ir mazi konkursi, 
bie�i vien tiek uzņemti visi, kas iesniedz pieteikumus � arī tie reflektanti, kuri beigu�i 
vispārizglītojo�o un humanitāro vidējās izglītības programmu. Arī eksperts no ISEC 
par dabaszinību kursu izteicās kritiski: �(..) tādu mācību priek�metu kā dabaszinības 
vidusskolā mācās ap 12 tūksto�i, eksāmenu kārto 149.� Viņ� izvirzīja jautājumu par �ī 
priek�meta efektivitāti� vai ieguldītie līdzekļi ir sasniegto rezultātu vērti, kā arī izteica 
pieļāvumu, ka eksāmenu dabaszinībās atsevi�ķām vidējās izglītības programmām 
varētu noteikt par obligātu. 
 
 Mācību priek�metu standarti ir salīdzino�i vispārīgs dokuments. Tos 
konkretizē katra skolotāja izstrādātā programma, kas nosaka viņa ikdienas darbu 
klasē. �ie dokumenti, balstoties uz standartu, kā arī mācību priek�metu programmu 
paraugiem, ir jāizstrādā pa�iem pedagogiem. Eksperts no ISEC izteicās, ka problēmas 
radot apstāklis, ka Latvijas skolotājiem trūkst pieredzes programmu sagatavo�anā. 
Grūtības izraisa arī nepietiekamais finansējums  � eksperts, kur� vadījis jauna mācību 
priek�meta standarta izstrādi atzīst: �(..) es vispār neredzu tālāku attīstību saturā ar 
�ādu te izskatu [finansējumu], kādi mēs esam �obrīd.�  
 
Vidusskolas nobeiguma eksāmeni 
 
Eksāmenu izvēle 
 
 Lai iegūtu vidējās izglītības diplomu, jākārto pieci eksāmeni. Profesionālo 
skolu gadījumā no nākamā gada �ie pārbaudes darbi būs piecos ministrijas noteiktos 
priek�metos (latvie�u valoda, sve�valoda, matemātika, vēsture un kvalifikācijas 
eksāmens). �ajā ziņā vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem ir zināmas priek�rocības- 
tikai divi no pieciem eksāmeniem ir valsts noteikti. 2003. gadā tie būs latvie�u valoda 
un literatūra un pirmā sve�valoda.  
 
 Visi skolēni, beidzot vidējo izglītību, kārto arī obligāto eksāmenu �izglītības 
iestādes noteiktajā mācību priek�metā, kura apjoms licencētajā izglītības programmā 
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nav mazāks par 105 mācību stundām8�. Par �o skolu bie�i vien absurdo izvēli kritiski 
izsakās gan kāda augstskolas reflektante, gan eksperts no IZM. 
 �(..) mēs kārtojam matemātiku, mēs bijām matemātiskā klase, bet pārējie bija 
humanitārā, bet visiem bija vienāds eksāmens.�   
�(..) [eksāmenu] nosaka un reizēm ļoti absurdi � visai skolai matemātiku, neskatoties, 
ka viena klase ir humanitāra un ir obligātā matemātika. Nu un divi tad paliek 
izvēlēties.�  Tomēr jāatceras, ka skolās, kurās īsteno vairākas izglītības programmas, 
�īs izvēles iespējas ir ļoti ierobe�otas, jo bie�i vien visi skolēni ir apguvu�i tikai 
obligātos priek�metus. 
 
 Atliku�os divus vidusskolas nobeiguma eksāmenus izvēlas skolēns pats. 2003. 
gadā tos būs iespējams kārtot divdesmit divos mācību priek�metos. ISEC pa�laik 
piedāvā vienpadsmit centralizētos eksāmenus, turklāt līdz 2004. gadam plānots to 
skaitu palielināt līdz piecpadsmit. Attiecībā uz jautājumu, kuros priek�metos ieviest 
gan valsts mērogā sastādītus, gan labotus pārbaudes darbus, eksperti no ISEC un IZM 
izteicās �ādi: 
�[Lai būtu centralizēts eksāmens] tajā priek�metā ir vismaz 105 stundu kursam jābūt 
biju�am. Ja mums teiksim ir priek�meti � psiholoģija, kur ir 70 stundas paredzēts, tad 
tur nebūs centralizētais eksāmens vai arī filozofija, var būt 70 stundas arī tikai kurss 
� tur arī nav centralizētā eksāmena. Bet ir jau arī, augstskolas var izvēlēties arī gada 
vērtējumu, tas arī ir labs vērtējums, tas ir skolā saņemts.�  
�(..) un tādi priek�meti kā mūzika, vizuālā māksla un psiholoģija � nemū�am neviens 
viņus necentralizēs, nav nekādas vajadzības, paliks kā praktiskie vai  gada eksāmeni 
skolā.�  
 
 Daļā priek�metu, kuros nav centralizēto eksāmenu, saglabājas valsts pārbaudes 
darbi. To saturu arī izstrādā ISEC, bet labo�ana notiek skolā. Pētījumi liecina, ka, ja 
centralizētā eksāmena rezultāti ir studentu atlases kritērijs, strauji pazeminās to 
mācību priek�metu statuss, kuros �āda pārbaudes darba nav9.  
 
Centralizētie eksāmeni un izglītības politika 
 
 Centralizētos eksāmenus vairākos aspektos var uzskatīt par vidējās izglītības 
politikas veido�anas instrumentu, pirmkārt, tie nodro�ina �atgriezenisko saiti� ar 
standartu, otrkārt, ar to rezultātu palīdzību zināmā mērā iespējams kontrolēt mācību 
procesu skolā. Tomēr �iem pārbaudes darbiem iespējamas arī sekas, kuras 
viennozīmīgi interpretēt nav iespējams.  
 

Cie�ā saistība starp centralizētajiem eksāmeniem un mācību priek�mtu 
standartiem atlkājas arī, ka vismaz Latvijā abus izstrādā viena institūcija, proti, 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Tā pārstāvis izteicās: �(..) [centralizēto 
eksāmenu rezultāti dod] daudz objektīvāku priek�statu par to, kas notiek attiecīgajā 
mācību priek�metā. Mēs uz to bāzes varam izdarīt kaut kādus pētījumus par mācību 
saturu, varam runāt, ko vajag atvieglot � kas iet labāk, kas iet sliktāk.�  

 
 Izglītības politikas veido�anas konteksā ieguvums ir arī tas, ka �os pārbaudes 
darbus kārto visi valsts skolēni � 2002. gadā tie bija 28 428 cilvēki 10, tomēr jāatceras, 
ka �ajā skaitā iekļauti arī 10. un 11. kla�u audzēkņi, kas lika ģeogrāfiju.  
 �Eksāmena faktu reāli bija 65 tūksto�i, tātad viens bērns vidēji kārtoja gandrīz trīs 
[centralizētos] eksāmenus. (..) Es domāju, ka varbūt kārtotāju skaits nemainīsies, bet 
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mainīsies proporcijas starp priek�metiem � izglītības programmu princips, �ogad ir 
pirmais gads, kad viņ� bija izgājis cauri trīs gadu ciklu, tātad pirmie, kas beidza nevis 
ar brīvu izvēli, bet kas beidza jau ar programmu principu.�  
 
 Centralizētie eksāmeni ir viens no izglītības politikas veido�anas 
instrumentiem arī to at�ķirīgās vērtē�anas aspektā � ja citos pārbaudes darbos 
skolotājs liek atzīmes desmit ballu skalā saistībā ar noteiktiem kritērijiem, tad 
centralizētā eksāmena rezultātus nosaka normatīvi. Eksperts no ISEC to komentē 
�ādi:�(..) viņi [skolotāji]  paralēli visu laiku domā par to, cik mans bērns ir gatavs, 
skolēns ir gatavs, uz kādu līmeni viņ� ir gatavs. Viņiem ir �ī dubultā atskaites 
sistēma� tas ir tas, ko mēs gribētu redzēt arī pie mūsu skolotāja � lai viņ� sāktu domāt 
divās kategorijās � viena lieta, vai tu esi izpildījis, ko es tev uzdevu, par to es tev 
ielieku balli; otra lieta � cik tu esi gatavs dzīvei � to es skatos, kādā līmenī tu esi, 
tāpēc arī ir �ie līmeņu apraksti, lai skolotājs varētu domāt līdzi, lai skolēns varētu 
kāpt pa �īm līmeņu kāpnēm uz aug�u.� Tāpat kā līmeņu, arī ballu apraksti ietverti 
izglītības politikas normatīvajos dokumentos, piemēram, �9 un 10 balles izglītojamais 
iegūst, ja: 
 

1) ir apguvis zinā�anas un prasmes tādā līmenī, ka mācību saturu uztver, 
iegaumē, reproducē, to izprot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zinā�anu 
apguvei un rado�u uzdevumu risinā�anai; 

2) prot  risināt da�ādas problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 
3) spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzēt 

sekas; 
4) prot cienīt un novērtēt at�ķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu 

risinā�anā11�. 
 

Augstskolu eksperti atzīst, ka vidusskolas gada vērtējums un centralizētā 
eksāmena vērtējums mēdz krasi at�ķirties:� (..) cilvēks nāk � viņam atestātā ir ielikts 
4nieks, 5nieks un mēs skatāmies viņam [tajā pat priek�metā] ir A jeb B līmenis, tas 
nozīmē, ka tur kaut kas neklapē.� Tomēr �ādus gadījumus politikas dalībnieki minēja 
samērā reti. 

 
 Diskutējams ir jautājums par iespēju centralizētos eksāmenus uztrenēt. Kāds 
eksperts no augstskolas uzņem�anas komisijas izteicās: �(..) ka tam centralizētajam 
eksāmenam vidusskolēni intensīvi gatavojās, tā ir tāda kampaņa, kad visi gatavojās 
eksāmenam un skolotāji strādā, un visi ir ieinteresēti labam rezultātam.� 
Teorētiskajos pētījumos teikts, ka �snieguma kritērijs, kas sākotnēji izvēlēts kā tā 
indikators, var kļūt par snieguma definīciju.� Rezultātā vājinās saistība starp 
sniegumu un tā rādītājiem, proti, ir iespējams paaugstināt eksāmenu rezultātus, 
nepalielinot zinā�anas12. Atsevi�ķās valstīs �ādu praksi vērtē pozitīvi, citās to kritizē.  
 
Kopsavilkums 
 
 Latvijā vidējo izglītību iegūst vidusskolās (gan dienas, gan vakara maiņas), 
valsts ģimnāzijās, kā arī arodskolās. Lai saņemtu diplomu jākārto vismaz pieci 
eksāmeni. Vispārējās vidējās izglītības gadījumā divus mācību priek�metus nosaka 
valsts, vienu � skola, bet pārējos var izvēlēties skolēns pats. Eksāmenus parasti kārto 
atbilsto�i konkrētās izglītības programmas specifikai. Neizdevīgākā situācijā no 2003. 
gada būs profesionālo skolu absovlenti, jo viņiem visus priek�metus, kuros jāliek �āda 
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veida pārbaudes darbi ir notiekusi valsts. Visi vidusskolas nobeiguma eksāmeni nav 
centralizēti. 
 

Vidējo izglītību reglamentē vispārējās vidējās izglītības standarts un 
profesionālās vidējās izglītības standarts. Pēdējā salīdzino�i mazāk stundu paredzēts 
vispārizlītojo�ajiem priek�metiem. Vispārējo vidējo izglītību var īstenot četru 
programmu veidā, kuras ir vispārizglītojo�ā, humanitārā un sociālā, dabaszinātņu un 
matemātikas, kā arī profesionālā. Visizplatītākās ir pirmās divas. Katru programmu 
veido obligāto (tā visiem valsts skolēniem ir vienota) un izvēles priek�metu sadaļas. 
Problemātisks aspekts centralizētās eksaminācijas ievie�anā ir tas, ka �ie pārbaudes 
darbi ir tik sare�ģīti, ka tos ieteicams kārtot specializācijas priek�metos, kas katram 
skolēnam ir tikai viens. Savukārt augstskolas visbie�āk pieprasa triju vai vairāk 
centralizēto eksāmenu rezultātus. Augstāko izglītības iestā�u pasniedzēji bie�i vien 
kritizē vidusskolas programmu principu, kā arī jaunos mācību priek�metu standartus. 

 
Galvenais centralizētās eksaminācijas ievie�anas ieguvums attiecībā uz 

vidusskolām ir mācību sasniegumu salīdzināmība, ko nodro�ina �ī pārbaudes darba 
īpa�ā metodoloģija. Tomēr jāatceras, ka tas nav vienīgais kritērijs, pēc kura vērtēt 
izglītības kvalitāti skolā un to rezultātu nozīmi nevajag absolutizēt.  
 
                                                 
1 Izglītības iestādes Latvijā 2001./2002. mācību gada sākumā. � R.: Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2002. 
2 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 303 �Vispārējās vidējās izglītības 
programmu paraugs�- R.: IZM, 2001. 
3 Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcija nr.4 �Valsts pārbaudījumu kārtība 
akreditētām pamatizglītības programmām un vispārējās vidējās izglītības 
programmām� // http://isec.gov.lv/normdok/minstr4.htm (avots izmantots 
25.10.2002). 
4 Ministru kabineta noteikumi nr. 463 �Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu� � R.: MK, 2000. 
5 Izglītības un zinātnes ministrijas dati. 
6 Profesionālās izglītības likums 28. pants, 2. punkts. 
7 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 468 �Par profesionālās vidējās 
izglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumiem vispārizglītoj�os mācību 
priek�metos� � R.: IZM, 2002. 
8 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums nr. 544 �Par valsts pārbaudes darbiem 
2002./2003. mācību gadā�- R.: IZM, 2001.  
9 Wiliam D. Meaning and Consequences in Standard Setting // Assessment in 
Education: Princpiles, Policy and Practice � 1997 � vol. 3, no.3. 
10Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums) // 
http://isec.gov.lv/eksameni/statistika.shtml (avots izmantots 11.11.2002.).  
11 Ministru kabineta noteikumi nr. 463 �Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu� � R.: MK, 2000. 
12 Wiliam D. Meaning and Consequences in Standard Setting // Assessment in 
Education: Princpiles, Policy and Practice � 1997 � vol. 3, no.3. 
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Centralizētā un vienotā eksaminācija  
 
Centralizētie eksāmeni 
 
Ievie�ana un pamatprincipi 
 
 Centralizēto vidusskolas nobeiguma eksāmenu ievie�ana Latvijā sākās 1994., 
1995. gadā. Eksperts no ISEC stāsta: �(..) viss tas sākās ar projektu starp Izglītības 
ministriju un Lielbritānijas padomi (..) angļu valodas eksāmena ievie�anai 94. gadā. 
Nevarētu teikt, ka mēs viņu vienkār�i mehāniski pārņēmām, bet to, ka divus gadus �is 
projekts darbojās neatkarīgi no mums, viņi darbojās pa�i � vispirms piecdesmit 
skolās, tad 200 skolās. Tikko viņi to papla�ināja līdz visām skolām, tā mēs sākām 
sadarboties, un beigās mēs to projektu paņēmām pie sevis kā bāzes materiālu, lai 
runātu par centralizāciju sākotnēji visās citās sve�valodās. Tur bija franču valoda, tur 
bija vācu valoda, tur bija krievu valoda un tad mēs to attiecinājām arī uz visiem 
pārējiem mācību priek�metiem. Līdz ar to tā pieredze, kas, kas mūsu rīcībā sākotnēji 
bija, bija Lankasteras universitātes teorētiskā bāze un Skotijas eksaminācijas centra 
prakse.� Eksperts turpina: �sve�valodās mums strādā darba grupas, kuras ir 
iestrādāju�ās gadiem, tātad viņas pa�as gan veido uzdevumus, gan aprobē, gan atlasa 
un tikai pēdējo ekspertīzi veic kāds cits.� �eit jāatceras, ka angļu valodas centralizētā 
eksāmena vērtējums ir viens no visbie�āk noteiktajiem atlases kritērijiem uzņem�anai 
augstskolās pēc 2004. gada. 
 

Centralizēto eksāmenu skaits ar katru gadu palielinās. Pa�laik tos iespējams 
kārtot vienpadsmit mācību priek�metos � angļu valodā, bioloģijā, fizikā, franču 
valodā, ģeogrāfijā, krievu valodā, ķīmijā, matemātikā, valsts valodā, vācu valodā un 
vēsturē. �os pārbaudes darbus plānots ieviest vēl kultūras vēsturē, biznesa 
ekonomiskajos pamatos, latvie�u valodā un dabaszinībās. 
 
 2003. gadā plānots centralizēt eksāmenus biznesa ekonomikas pamatos un 
kultūras vēsturē, kā arī aptuveni pusē Latvijas skolu pilotēt pārbaudes darbu, kas būs 
latvie�u valodas un literatūras domraksta vietā. Arī eksperts no AIP pauda cerību: 
�(..) ka satura un eksaminācijas centrs izstrādās �o latvie�u valodu uz to 2004. gadu, 
jo �o eksāmenu �obrīd pieprasa lielākā daļa augstskolu.� 2003. gada daļēji 
centralizētā (tas vēl netiks vērtēts normatīvi) latvie�u valodas eksāmena programma ir 
pieejama ISEC mājas lapā1. 
 
 Centralizētais eksāmens ir slepens līdz pat tā norises brīdim. Pārbaudes darba 
saturu nezina pat cilvēki, kas to sastāda: �(..) es piedalījos aprobācijā, diskusijās, bet 
kāds izskatīsies eksāmens, es nezinu (..).� Tomēr pirms da�iem gadiem masu saziņas 
līdzekļi ziņoja par �eksāmenu satura noplūdi�, proti, atsevi�ķiem skolēniem esot 
izdevies to uzzināt pirms centralizētā eksāmena norises. Kāds reflektants problēmu 
ieteica risināt �ādi: �Tehnoloģiski � vienīgais [var nodro�ināt informācijas 
nenoplū�anu centralizēto eksāmenu organizē�anas gaitā]. Tā ar pastkastītēm, ar 
vēstuļu ne�anām un paciņu nodo�anām, protams, ka iznāk starpposmi.� Kādas 
augstskolas pārstāvis pauda viedokli, ka centralizēto eksāmenu saturu tāpat kā da�ās 
citās valstīs varētu padarīt publiski pieejamu: �(..)izstrādājam centralizēto eksāmenu 
jautājumus � bet ne vienu variantu, bet simtiem, tūksto�iem (..). Tā �eit arī varētu 
izveidot, internetā publicēt visu �o te eksāmenu jautājumu kopu, ieguldīt lielu naudu 
un gatavoties, un testēt un tad tā shēma ir caurspīdīga.�  
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 Centralizētos eksāmenus Latvijā pēc to modeļa var iedalīt divās lielās grupās � 
trīsdaļīgos un piecdaļīgos. Otrā shēma tiek pielietota, veidojot pārbaudes darbus 
sve�valodās, tie sastāv no lasī�anas, klausī�anās, rakstī�anas, valodas lietojuma un 
runā�anas (katrai vienāds īpatsvars). Vairumā gadījumu (vēsture, ģeogrāfija, bioloģija, 
fizika, ķīmija, matemātika) eksāmeni ir trīsdaļīgi (40%, 40% un 20% vērtējuma). 
Turklāt attiecībā uz pārbaudes darbu kopumā ISEC darbinieks komentēja: ��ajā brīdī 
�is trīsdaļīgais modelis mums dalās divās daļās, jo mēs netaisām vairs pārtraukumu 
pēc pirmās daļa. Tā viņ� fiziski izskatās divdaļīgs, bet ideoloģiski viņ� ir no trīs tādām 
pakāpēm veidots (..) � zinā�anas, prasmes, produktīvās darbības.� Katrai pārbaudes 
darba daļai atvēlētais laiks ir stingri reglamentēts. 
 
 Centralizētais eksāmens sākas ar vieglākajiem uzdevumiem, bet noslēdzas ar 
sare�ģītākajiem. Eksperts par pārbaudes darba saturu saka: �(..) mēs sākam ar 
vieglāko un ejam uz smagāko�, proti, vispirms jāatbild uz jautājumiem, kas atklāj 
skolēna zinā�anas, bet noslēgumā ir uzdevumi, kuru veik�anai nepiecie�amas 
sare�ģītākās sintēzes un analīzes iemaņas. Tie�i �ī iemesla dēļ pārbaudes darbu 
statistika  parasti liecina, ka rezultāti otrajā un tre�ajā daļā ir zemāki nekā pirmajā.  
 
 Pasaulē centralizētos eksāmenus veido pēc diviem modeļiem � vienā 
gadījumā, lai pārbaudes darbu nokārtotu jāsavāc noteikta punktu summa, otrā � ir 
noliku�i visi, kas tajā piedalās. Latvijā pārbaudes darbus veido saskaņā ar �o modeli. 
Kāds eksperts atzīst: �Mēs tomēr paņēmām �o te tīri teorētisko modeli, jebkur�, kur� 
ir kārtojis eksāmenu, viņu ir nolicis, jautājums: �Kā viņ� ir nolicis?� Atsevi�ķu 
augstskolu pārstāvji negatīvi vērtēja  �ī teorētiskā modeļa izvēli: �Un tad es biju �okā, 
jo, ja ir sertifikāts, tad labāk vai sliktāk cilvēks kaut ko zina angļu valodā. (..) Bet �eit 
tu dabū jebkurā gadījumā. F līmenis ir tas, ka atpazīst valodu un var pateikt da�us 
vārdus �ajā valodā. Bet viņam ir sertifikāts, un formāli viņ� var iesniegt.� Jāpiebilst, 
ka augstkolām ir dota iespēja ikgadējos uzņem�anas noteikumos definēt, kura līmeņa 
sertifikātus viņi pieņem, un noteikt, ka ar �F� līmeni pieteikties nedrīkst.  
 
Eksāmena saistība ar standartu 
 
 Tā kā centralizētais vidusskolas nobeiguma eksāmens ir vidējās izglītības 
sadaļa, tam jābūt saistītam ar standartu. Eksperte no ISEC stāsta: �Eksāmenu 
programma ir veidota, balstoties uz standartiem, eksāmenā nevar būt nekas tāds kā 
nav standartā.� Eksāmenu programmu izstrādā ISEC un �nosūta izglītība iestādēm 
līdz attiecīgā mācību gada otrā semestra sākumam�. Tajā norāda: 
 

1) eksāmena mērķi; 
2) eksāmena adresātu; 
3) eksāmena darba uzbūvi � daļu aprakstu, izpildei paredzēto laiku, daļu 

vērtējuma īpatsvaru; 
4) pārbaudāmos mācību satura elementus; 
5) eksāmena satura veido�anā izmantotos materiālus; 
6) uzdevumu veidus un izglītojamās prasmes, kuras tiks pārbaudītas ar 

attiecīgajiem uzdevumiem; 
7) vērtē�anas principus; 
8) palīglīdzekļus, kurus atļauts izmantot eksāmenā2. 
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Starp centralizēto eksāmenu un standartu atrodas ne tikai �ī pārbaudes darba, 
bet arī mācību priek�meta programma, pēc kuras strādā konkrētais skolotājs. �Viņ� 
[centralizētais eksāmens] ir balstīts uz standartiem. Bet starp standartu un �o vēl ir 
programmas, un programmas �obrīd ir tiesīgs izstrādāt katrs skolotājs, kā viņ� 
uzskata par pareizu (..).� Lai pedagogiem būtu vieglāk sastādīt mācību priek�metu 
programmas, ISEC ir izstrādājis to paraugus. Tie publicēti atsevi�ķās bro�ūrās.  

 
Teorētiskajā literatūrā no�ķir vismaz se�us centralizēto eksāmenu tehniskās 

kvalitātes kritērijus, no kuriem viens ir pārbaudes darba saskaņotība ar konkrētā 
mācību priek�meta standartu3. Kāds eksperts �o atbilstību komentē kritiski: 
�(..)[centralizētā eksāmena]  saturs neiet pēc standarta. (..) Jāpārbauda to, kas ir 
definēts mācību programmā, nevis to, ko zina 40, 50 gados � tā ir ISEC eksāmenu 
nelaime.� Arī citu ekspertu teiktais liecina, ka pārbaudes darbu sastādī�anas 
procedūra netiek precīzi ievērota: �Tur [eksāmena sastādī�anā] ir da�as 
problēmiņas� mēs (..) mūsu problēma ir tāda, ka mēs neprotam izveidot, ejot pa 
priek�u, skatoties cauri standartam, mēs neprotam izveidot uzdevumu, kas to [kas 
ierakstīts standartā]  pārbauda. Mēs ejam diem�ēl otrādu ceļu� pa priek�u top 
uzdevumi, un tad mēs skatāmies saistībā ar standartu, un ko tas no standarta 
pārbauda. (..) Bet katrai lietai ir savi plusi un savi mīnusi. Mūsu pluss, ejot it kā �o te 
ačgārno ceļu, jo tas standarts, tā koncepcija jau katra galvā ir, patiesībā pat grūti ir 
izveidot kaut ko tādu, kas nebūtu �obrīd standartam atbilsto�s � mūsu tās 
eksaminācijas tradīcijas ietvaros. (..) Mūsu ceļa pozitīvais ir tas, ka mums uzdevumi 
sanāk interesanti, viņi atbilst gan standartam, gan viņi ir interesanti, gan viņi ir 
loģiski � tas materiāls ir interesants. Es domāju, ka skolēnam ir kaut kāda labsajūta 
viņus, man tā liekas, viņi nav kaut kādi.  Igauņi, igauņi ir gāju�i otru ceļu bie�i vien. 
Viņi paņem standarta prasmi kādu un tad mēģina veidot uzdevumu un tad bie�i vien 
tas uzdevums sanāk �ausmīgi samocīts.�  
 
Aprobācija 
 
 Eksāmena aprobācija jeb pilotē�ana ir tā jautājumu izmēģinā�ana, kas notiek 
gadu vai divus pirms pārbaudes darba norises. Parasti uzdevumus iedot izpildīt 12. 
klases skolēniem, bet atsevi�ķos gadījumos tie ir arī augstskolu pirmā kursa studenti. 
Pēc tam iegūtā informācija tiek ievadīta datorā un statistiski apstrādāta.  Aprobācija 
nepiecie�ama vairāku iemeslu dēļ, pirmkārt, lai uzzinātu, vai skolēns saprot 
jautājumu, otrkārt, lai noskaidrotu, vai uzdevums nomēra to, kas bijis paredzēts.  
 
 Eksperti, kas piedalīju�ies centralizētā eksāmena veido�anā, ar jautājumu 
formulē�anu saistītās grūtības apraksta �ādi: 
 �(..) pati galvenā problēma ir tāda, ka uzdevuma veidotājs pats ļoti labi zina to, ko 
viņ� grib pārbaudīt un viņa jautājuma formulējums ir veidots tā it kā viņ� jautājumu 
uzdotu pats sev. Bet viņ� nesaprot bie�i vien un tas ir objektīvi, viņ� nesaprot to, ka 
skolēns �ādi noformulētu jautājumu var nesaprast. Respektīvi, galvenā pedagoga 
problēma, ka pedagogam grūti ir iejusties tajā skolēna ādā, jo viņ� it kā visu zina un 
viņ� veido �os uzdevumus it kā visu zinot, un līdz ar to jautājumu formulējumi bie�i 
vien ir tādi, kas savukārt skolēnam, kas ir citā sprie�anas līmenī, citā verbālā, 
jēdzieniskā līmenī, viņ� var nesaprast, ko no viņa gaida. Un respektīvi, lai �ādas 
kļūdas novērstu, tiek doti uzdevumi.�  
�(..) �ādi uzdevumi ir izgāju�i noteiktu aprobāciju � vai skolnieki saprot, vai 
neasociējas ar kaut ko, vai ir izlasāms. Piemēram, ko dod �ī aprobācija? (..)  �eit ir 
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ļoti konkrēti, vai nav notikumi, kas ir faktiski vienā laikā (..) Ne jau tas  � vai viņ� zina 
vai nezina, bet vai nav kaut kur viens no formulējumiem nav teiksim �garām�?�  
 
 Otrs aprobācijas uzdevums ir noskaidrot, vai jautājums pārbauda to, kas 
paredzēts: �(..) vai viņ� �ķiro skolēnus, vai labākie skolēni ir izpildīju�i labāk par 
vājākiem.� Pilotē�anas rezultāti parāda arī uzdevumu grūtības pakāpi, kā arī 
jautājuma atbilstību, kuru noskaidro ar statistikas meto�u palīdzību. Tiek konstatēta 
saistība starp rezultātu konkrētajā uzdevumā un kopvērtējumu � ja tā ir cie�a, 
jautājums ir piemērots labāko skolēnu no�ķir�anai no sliktākajiem.  
�(..) pēk�ņi parādās uzdevumā, varbūt ne viss uzdevums, bet kaut kāda uzdevuma 
daļa, ko praktiski 100% veic, tātad �is uzdevums sāk vairs nepildīt savu funkciju vai ja 
100% � neviens viņu nav spējis izpildīt. (..) reizēm ir tāda situācija, (..) ka pēk�ņi ir 
uzdevumi, kurus nespēj veikt tie, kas spēj veikt visus uzdevumus, un to pa�u uzdevumu 
spēj veikt tas, kas nespēj nevienu citu uzdevumu veikt. Tur ir tāda problēma tātad tas 
liecina, ka tas uzdevums ir noformulēts tā, ka viņ� rada problēmas tam, kur� daudz 
zina. Bie�i vien ir tāda problēma, ka uzdevuma formulējums ir tāds, ka tev ir grūtāk 
atbildēt, ja tu daudz zini.�   
 
 Pilotē�anai pa�laik ir arī problemātisks aspekts. Eksperts no ISEC atzīst: 
��obrīd mēs neesam tik bagāti un tik spējīgi, un tik stipri, lai [aprobāciju] veiktu pēc 
socioloģijas atlases principiem.�  Parasti tā notiek skolās, ar kurām ISEC ir cie�a 
sadarbība: �(..) vairāk vai mazāk drusciņ pazīstami skolotāji, kuriem var uzticēties, 
kuri teiksim, kuri to izdarīs godprātīgi � arī tas spēlē zināmu lomu.� ) Problemātisks 
ir apstāklis, ka izlases veido�anas procedūras neievēro�ana var veicināt pilotējamo 
skolu labāku rezultātu eksāmenā. �ajā gadījumā aprobācijas rezultātā iegūto datu 
statistiskā apstrāde uzrāda, ka jautājumi adekvāti nomēra konkrēto skolu audzēkņu 
zinā�anas, bet nav iespējams izdarīt vispārinājumu, ka uzdevumi precīzi noteiks visu 
Latvijas skolēnu sasniegumus. Līdz ar to izlases procedūras neievēro�ana ļauj 
ap�aubīt eksāmenu rezultātu objektivitāti. 
 
Vērtē�ana 
 
 Centralizētos eksāmenus vērtē �normatīvi � kriteriāli�, proti, gan saistībā ar 
standartu, gan attiecībā pret pārējo kārtotāju rezultātiem. Sertifikātā tiek norādīta 
nevis atzīme, bet gan sasniegtais līmenis. Tie kopumā ir se�i � �A�, �B�, �C�, �D�, 
�E�, �F�, kur pirmais nozīmē augstāko sasniegumu, bet pēdējais � zemāko. Jāpiebilst, 
ka sertifikātā uzrādīts ne tikai līmenis, bet arī tas, cik procenti no maksimāli iespējamā 
katrā daļā iegūti. �is sīkākais dalījums augstskolām var noderēt gadījumos, kad ir 
pārāk daudz reflektantu ar �A� vai �B� līmeņiem.  
 

Eksperts no ISEC līmeņo�anas nepiecie�amību komentē �ādi: �(..) ja mēs 
salīdzinām skolēnu sasniegumus savā starpā, mēs to darām ar statistikas metodēm. 
Sākotnēji mēs jebkurā brīdī varam pateikt, ka Jānis ir 1178 Latvijā. Bet mērījumam 
vienmēr ir kļūda (..) līdz ar to ir jāmeklē kaut kādas joslas, kas ir ticamības robe�ās, 
nevis sadalām viņu katru individuāli, bet sadalām kaut kādās grupās. Un �īs grupas 
rodas automātiski pēc normālā sadalījuma līknes � standartnovirze trīs uz vienu pusi, 
trīs uz otru pusi. Līdz ar to parādās se�as iespējas statistiski viņus sakārtot.�  
 

Vairāki eksperti no ISEC uzsvēra centralizētā eksāmena skolēnus �ķirojo�o 
funkciju.  �ī iemesla dēļ abus galējos vērtējumus (A un F) parasti iegūst aptuveni 5% 
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kārtotāju, bet pārējiem rezultāti ir viduvēji. Kāds augstskolas pārstāvis to komentē: 
�(..) tie līmeņi ir relatīvas kaut kādas vienības, kur tiek rēķināts � zināmam  
procentam ir jābūt �A� līmenim � neatkarīgi no viņu zinā�anām. Zināmam 
procentam ir jābūt �B� līmenim un tā tālāk.� Diskutējams ir jautājums par to, vai �ī 
tomēr salīdzino�i stingrā vērtē�anas sistēma nemazina skolēnu motivāciju mācīties.  
�(..) galvenais būtu pareizi saprast �o ideoloģiju � viena ir ideoloģija, kad es kā 
skolotājs stāvu klases priek�ā, man gribas, lai visi visu zinātu. Un otra ir �ī 
ideoloģija, ja mēs piedāvājam preci augstskolām, mēs nevaram piedāvā tūksto�iem 
ārkārtīgi veiksmīgu skolēnu � viņiem nav kur likties.�  
�(..) ja parādās gadījums, ka eksāmenā maksimālo punktu skaitu ir ieguvu�i vairāki 
skolēni, viņi vairs nav sa�ķiroti � jo eksāmena uzdevums ir visus sa�ķirot �ajā te 
skalā. Ja pieciem skolēniem ir 100% iegūtais punktu skaits, viņi vairs nav sa�ķiroti.�  
 
 Konkrētā uzdevuma vērtē�anas procedūra lielā mērā ir atkarīga no tā veida: 
�Katram eksāmenam ir vairākas daļas un katrai daļai atkarībā no uzdevuma veidiem 
ir sava tipa labo�ana, mēs sakām vērtē�ana, jo labot tas arī būtu svarīgi � labot neko 
nelabo. Tie darbi, kas mums ir pagrabā, ir tādi, kādus bērni mums viņus atsūtīja, tur 
iek�ā nav nevienas atzīmes. Tātad ir objektīvi vērtējamie uzdevumi (..) un subjektīvi 
vērtējamie.� Ar objektīvi vērtējamiem uzdevumiem eksperts domāja vairāk atbil�u 
jautājumus, kuriem ir viens pareizais risinājums. �is formāts ir salīdzino�i lēts, tomēr 
ļauj nomērīt tikai vienkār�ākās prasmes, piemēram, iegaumē�anu. Teorētiskajos 
pētījumos piedāvā �ādas izziņas iemaņu pakāpes (no vienkār�ākajām uz 
sare�ģītākajām): 
 

1) zinā�anas un vārdu krājuma apzinā�anās prasmes; 
2) sapra�ana; 
3) pielieto�ana; 
4) analīze; 
5) sintēze; 
6) novērtē�anas iemaņas.4 
 

Augstākās kognitīvās prasmes mēra subjektīvā daļa, kas ir, piemēram, eseja 
par kādu iepriek� dotu tēmu. �ī pārbaudes forma ir dārgāka par vairāk atbil�u 
jautājumiem. Salīdzino�i daudz izmaksā tās vērtē�ana, kas ir ļoti darbietilpīgs process. 
Tajā iesaistīti: �(..) kaut kādi 60 līdz 150 skolotāji � kā nu kurā eksāmenā.� 
Subjektīvās daļas vērtē�ana sākas ar standartizācijas sanāksmi. Tajā apsprie� 
kritērijus, pēc kuriem no�ķirs labākos no sliktākajiem darbiem. Visus centralizētos 
eksāmenus vērtē divas reizes. Piemēram, matemātikā tas notiek, diviem cilvēkiem 
uzreiz savstarpēji vienojoties, bet subjektīvo daļu gadījumā vispirms katrs izliek savu 
un tad vienojas par kopējo vērtējumu. Eksperts no ISEC stāsta: �Tātad mēs saņemam 
divus vērtējumus, viņi tiek ievadīti datorā, pēc tam viņi tiek ar datorprogrammu 
pārbaudīti, cik lielā mērā �ie abi vērtējumi at�ķiras � ja viņi ļoti stipri at�ķiras, tad 
mēs aicinām tre�o vērtētāju. Tad skatāmies, kuram vērtējumam tuvāk un tad liekam 
galējo.�  

 
 Eksāmena vērtē�anu vada valsts pārbaudes darbu ekspertu komisija. Tās 
sastāvu katru gadu apstiprina ISEC vadītājs. Komisiju veido pieci līdz piecpadsmit 
cilvēki, turklāt tajā obligāti jābūt kādam augstskolas pārstāvim. To vada centra 
speciālists. Valsts pārbaudes darbu ekspertu komisijas galvenie uzdevumi ir: 
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• �pirmkārt, apstiprināt valsts pārbaudes darba saturu un tā vērtē�anas kritērijus 
atbilsto�i valsts vispārējās izglītības standartos noteiktajām prasībām; 

• otrkārt, novērtēt valsts pārbaudes darba rezultātus.�5 
 
Rezultātu salīdzināmība � 2002. gada matemātikas eksāmena piemērs 
 
 Jautājums par to, vai da�ādu gadu eksāmenu rezultāti ir savstarpēji salīdzināmi 
ir aktuāls. Lai to sasniegtu tiek īstenota stingra līmeņo�anas procedūra un ISEC 
darbinieki uzsver, ka �ī novirze nevar būt liela, tomēr kāds eksperts uzsvēra: �Diem�ēl 
tā problēma ir tāda, ka eksāmeni tiek vērtēti normatīvi (..) tas nozīmē, ka nav 
iespējams salīdzināt ar pagāju�ā gada rezultātiem. Nevar novērtēt, vai �ogad līmenis 
ir zemāks, augstāks vai tāds pats.� Tēzi, ka da�ādu gadu vērtējums nav savstarpēji 
salīdzināms, apstiprina 2001. un 2002. gada matemātikas centralizētie eksāmeni. 
 
 Gan reflektanti, gan augstskolu uzņem�anas komisiju darbinieki atzina, ka �ī 
gada centralizētais eksāmens matemātikā bijis ļoti grūts:  
�Matemātika tur bija tā, bija savādāki uzdevumi, mums nebija tādi mācīti, tur bija 
padziļinātās matemātikas uzdevumi, tāpēc nevarēja visas savas zinā�anas pielietot. 
Nebija tādi uzdevumi. Nebija tāda veida uzdevumi, mēs nebijām tādus. (..) Tā 
matemātika bija ļoti sare�ģīta. �  
�(..) tie uzdevumi �ogad bija tie�ām grūti. Jau matemātikas ieskaite bija grūta, bet tas 
eksāmens uz sertifikātu bija diezgan zvērīgs. (..) Jā, tātad tas sertifikāta eksāmens bija 
grūtāks, nekā mūsu iestājeksāmens. Pirms tam togad bija otrādāk � sertifikāta 
eksāmens bija vieglāks un pie mums bija grūtāki uzdevumi. (..) salīdzinot ar 
iepriek�ējo gadu tie uzdevumi ir biju�i daudz grūtāki, jo it kā Izglītības ministrijā ir 
bijusi doma tāda, ka ir pārāk daudz �A� līmeņi.�  
 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
 

Centralizēto eksāmenu saturu izstrādā un tos organizē Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautības iestāde � Izglītības un satura eksaminācijas centrs. �ī 
institūcija dibināta 1994. gadā ar ministra pavēli6, to pārrauga Vispārējās izglītības 
departaments. ISEC galvenās funkcijas ir izglītības satura izstrāde, izglītības 
kvalitātes diagnostika un kontrole, kā arī pedagogu tālākizglītības nodro�inā�ana.  

Administratīvais darbs pie centralizētajiem eksāmeniem sākas oktobra beigās, 
novembra sākumā, kad ISEC saņem skolēnu pieteikumus pārbaudes darbu kārto�anai. 
Nākamais solis ir skaitliskā saraksta sagatavo�ana, kuru pēc tam nosūta skolām 
pārbaudī�anai. Tad sastāda vārdisko sarakstu, ko pārbauda divas reizes.  

Ļoti noslogots ISEC ir maijā, jūnijā un jūlijā. Sertifikātus izsniedz 15. jūlijā un 
trīs nedēļas pirms tam notiek intensīvs vērtē�anas darbs, kurā piedalās aptuveni 1000 
cilvēku. Salīdzino�i liela daļa centra finansējuma aiziet tie�i vērtē�anai. Oktobrī 
izglītības pārval�u metodiķi un ISEC pārstāvji analizē iepriek�ējā mācību gada 
eksāmenu rezultātus. �Vērtē�anas rezultātu izpratnes veicinā�ana� kā būtisks 
pienākums uzsvērta arī eksaminācijas institūciju starptautiskajā ētikas kodeksā7.  

Eksāmenu lapas ISEC glabā vēl vairākus mēne�us pēc sertifikātu izsnieg�anas, 
jo �ja skolēnam ir pretenzijas pret vērtējumu centralizētā eksāmenā, viņ� nedēļas laikā 
pēc ISEC izdotā sertifikāta saņem�anas iesniedz Izglītības satura un eksaminācijas 
centram personīgu apelācijas lūgumu, kam pievienots attiecīgā mācību priek�meta 
pedagoga motivēts paskaidrojums un izsniegtais sertifikāts�. 
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Pa�laik ISEC gandrīz pilnībā finansē no valsts bud�eta � līdz ar to līdzekļu 
pie�ķir�anas procedūra ir diezgan birokrātiska. �ī iemesla dēļ bie�i vien ISEC bud�etā 
krasi at�ķiras plānotie un faktiskie izdevumi.  

 
No valsts pamatbud�eta segtie ISEC1 izdevumi 2001. gadā (Ls)8 
 
 Apstiprināts 

likumā 
Faktiskā 
izpilde 

Izdevumi (kopā)2: 143 461 141 457 
atalgojumi 96 645 59 620 
komandējumi 1 776 1 517 
pārējie uzturē�anas 
izdevumi 

25 183 60 466 

izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

19 857 19 854 

 
Arī eksperts no ISEC atzīst, ka vispirms �(..) pie�ķir naudu un tad izskaitļo cik 

maksās eksāmens.� Efektīvu finansu resursu plāno�anu ilgu laiku iepriek�, kā tas ir 
valsts institūciju gadījumā, apgrūtina mainīgais kārtotāju skaits � proti, rudenī 
piesakās stipri vairāk, nekā to pavasarī reāli kārto. 

 
Centralizēto eksāmenu kārtotāju un pieteikumu skaits 2002. gadā9 
 
  Pieteiku�ies Kārtoja 
Angļu valoda 16104 14022 
Bioloģija 3136 2498 
Fizika 601 408 
Franču valoda 129 106 
Ģeogrāfija   10863 
Krievu valoda 5350 4564 
Ķīmija 567 463 
Matemātika 7460 6687 
Latvie�u valoda un literatūra mazākumtautību skolās 9126 7501 
Vācu valoda 3615 2977 
Vēsture    4057 

 
 
 
Eksperts no ISEC komentē: �Tātad �obrīd mums ir, pagāju�ajā pavasarī 

mums bija 11 centralizētie eksāmeni. Mūsu piedāvājums ir 14, vēl 3 ir paliku�i. Mēs 
visu laiku ceram, ka kaut kādu finansējumu valdība tomēr atvēlēs, jo ar eso�o 
finansējumu mēs vairāk pavilkt nevaram. Mums ir palicis bizness, ekonomiskie 
pamati, kultūras vēsture un diem�ēl palikusi latvie�u valoda � dzimtā.� ISEC ir 
iesniedzis pieteikumu 2003. gada Valsts bud�etā palielināt tā finansējumu par 81 
tūkstoti latu, kas nepiecie�ami kultūras vēstures un biznesa ekonomikas pamatu 

                                                 
1 Aprēķini veikti pirms Pedagogu izglītības attīstības centra pievieno�anas ISEC. 
2 �ajā summā nav iekļauti 19,015 Ls, ko ISEC saņēma no privātpersonām un uzņēmējsabiedrībām kā 
ziedojumus un dāvinājumus. �īs summa tikusi iztērēta pamatlīdzekļu iegādei. 
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eksāmenu centralizācijai, kā arī latvie�u valodas pārbaudes darbu pilotē�anai gan 9., 
gan 12. klasei. Dati liecina, ka tie�i valodu eksāmeni ir visdārgākie. 

 
Vidusskolas centralizēto eksāmenu izmaksas 2002. gadā (Ls) 
 
Mācību 
priek�mets 

Eksāmena izmaksas 
uz vienu skolēnu3 

Eksāmena kārtotāju 
skaits10 

Izmaksas kopā 

Angļu v. 2,80 14022 39 261,60 
Vācu val. 3,05 2977 9 079,85 
Valsts v. 2,84 7501 21 302,84 
Vēsture 2,44 4057 9 899,08 
Matemātika 1,88 6687 12 571,56 
Bioloģija 1,64 2498 4 796,16 
Ģeogrāfija 1,80 10863 19 553,40 
Fizika 3,43 408 1 399,44 
Ķīmija 3,25 463 1 504,75 
Kopā   119 368,68 

 
Teorētiskajā literatūrā bie�i vien uzsver, ka institūcijai, kas nodarbojas ar 

eksamināciju jābūt �efektīvai, ticamai un autonomai� 11 Pēdējais aspekts Latvijas 
gadījumā ir problemātisks, jo ISEC gandrīz pilnībā finansē no valsts bud�eta, turklāt 
eksperts no IZM atzīst: �Centralizētie eksāmeni īstenībā prasa lielus līdzekļus, mēs 
pat brī�iem �aubāmies, vai tas atmaksājas.�  
 
Centralizētā studentu sadales institūcija 
 
Argumenti �par� 
 
 Vairākās pasaules valstīs centralizēti ne tikai pārbauda skolēnu zinā�anas, bet 
arī veic sadali pa augstākās izglītības iestādēm. Vienota institūcija: �(..) saņem 
skolēnu vēlmes, saņem skolēnu eksāmenu rezultātus un vienkār�i, loģiski sadala uz 
vietām.� Izskanējis viedoklis, ka �ādu kārtību varētu ieviest arī Latvijā. Eksperts 
komentē: �Pie tā strādājam mēs, Augstākās Izglītības padome, un Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs. Mums �is te mehānisms, respektīvi, Ministru kabineta 
noteikumu projekts, kas �o visu varētu reglamentēt, bija izstrādāts jau pavasarī.� 
Eksperts turpina: �Es gribētu teikt, ka tā nav normāla situācija, ka reflektants izvēlas 
augstskolu, jūnijā pabraukājis te pa daudzām Rīgas vai kurām augstskolām un tad nu 
kur nu viņam paņem tos dokumentus, to viņ� izvēlas.� Saskaņā ar �o Ministru kabineta 
noteikumu projektu pieteikumi studijām augstskolās būs jāiesniedz jau pirms 
centralizēto eksāmenu kārto�anas. Dokumentā rakstīts, ka �vienotā eksaminācija 
ietver: 
 

1) centralizētu vidējās izglītības eksāmenu kārto�anu (centralizēto eksamināciju); 
2) centralizētu pieteik�anos augstskolu un koled�u pirmā kursa pamatstudiju 

programmās; 
3) centralizētu reflektantu nosūtī�anu reģistrācijai un imatrikulācijai augstskolās, 

pamatojoties uz augstskolu izvērtējumu, kas balstās uz centralizēto eksāmenu 

                                                 
3 Aprēķini veikti, baltoties uz ISEC datiem. 
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rezultātiem, konkursu un likumā noteiktā kārtībā apstiprinātām augstskolu 
īpa�ām prasībām.12� 

 
Projektu atbalsta Latvijas Izglītības vadītāju asociācija galvenokārt tāpēc, ka 

studentu atlase kārtība �ādas sistēmas gadījumā ir pārskatāmāka. Arī akadēmiskā 
autonomija netik�ot apdraudēta, jo izvēli par studenta uzņem�anu tik un tā izdarī�ot 
augstskola. Ministru kabineta noteikumu projekta veidotāji uzskaita �ādus vienotās 
eksaminācijas ieguvumus: 

 
! valsts, augstskolu un reflektantu līdzekļu ekonomija; 
! korupcijas izskau�ana; 
! optimālāka no valsts bud�eta finansēto studiju vietu plāno�ana; 
! vidusskolu darba izvērtējums; 
! kreditē�anas sistēmas optimizē�ana. 

 
Argumenti �pret� 
 
 Jāatzīst, ka pārsvarā augstskolu eksperti izvairījās izteikties par vienotas 
sadales institūcijas izveidi, tomēr no tiem, kas izteica savu viedokli, vairums krasi 
iestājās pret �ādas sistēmas ievie�anu. Kāds uzsvēra, ka �āda kārtība var palielināt 
korupcijas iespējamību. �Daudz bīstamāka lieta, kas izriet no centralizētā eksāmena 
statusa ir tā ideja, kas, cik es saprotu, nav vēl mirusi, un ik pa laikam kā fenikss no 
pelniem izceļas, ka centralizēto eksāmenu birojs arī sadalīs studentus pa augstskolām. 
(..) augstākās izglītības vidē ir grūti atrast līdzinieci �ai idejai, tā ir unikāli nekaunīga 
ideja, bet  viņa tiek ik pa laikam kultivēta. (..) Man ir grūti augstākajā izglītībā 
iedomāties otru veidojumu, kas būtu vēl lielāka augsne korupcijai (..) tā ir absolūti 
absurda ideja, pret kuru es esmu ne tikai absolūti pret, bet kura būtu arī ļoti aktīvi 
noraidāma.�  
 
 Vairāki eksperti ieteica viedokli, ka centralizēta uzņem�ana iespējama tikai 
tad, ja augstskolas pa�as savstarpēji vienojas, nevis to organizē kāda no�ķirta vai 
valsts pakļautībā eso�a institūcija. �Cita lieta, ka vairākas augstskolas var vienoties, 
ka viņas veido kaut kādus kopīgus uzņem�anas centrus, ja tā ir augstskolu griba, ja 
viņi zina, kā viņi kontrolē, ko viņi deleģē, ko viņi nedeleģē �im centram. Es zinu, ka 
Lietuvā ir vairākas �ādas augstskolu apvienības, kas ir izveidoju�as līdzīgus centrus. 
Tas ir pilnīgi cits jautājums. Tā ir augstskolu iniciatīva, un augstskolas pa�as �o 
situāciju kontrolē, bet nevis otrādāk, ka augstskolas tiek norobe�otas, un mums sūtīs 
studentus. Ja ne citādi, tad tas ir pilnīgā pretrunā ar to pamatprincipu, ka augstskolu 
autonomija izpau�as tiesībās veidot savu personāla sastāvu, tajā skaitā studentus.�  
 
 Kāds eksperts izteica �aubas par to, vai �ādu vienotu sadales institūciju 
izdosies izveidot līdz 2004. gadam: �(..) pēc �ī te lēmumu [Ministru Kabineta 
noteikumu par vienoto eksamināciju] projekta iznāk tā, ka �os te visus pasākumus 
sakarā ar centralizētiem eksāmeniem, uz kuriem principā mēs augstskolas ietvaros 
esam gatavi pāriet, organizē ne vairs augstskolas, bet organizē Izglītības un zinātnes 
ministrijas speciāli kaut kādi dienesti, komisijas un tā tālāk. Tur mēs saskatām 
nedaudz grūtības � baidos, ka ar 2004. gadu diez vai izdosies to ieviest, jo tur ir jābūt 
vienotai bāzei, vienotai uzskaitei un tā tālāk, tā kā tur mums rodas zināmas �aubas. 
(..) Es vēlreiz atkārtoju, ka mēs esam gatavi lokāli ieviest [atlasi ar centralizēto 
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eksāmenu rezultātiem], tas ir, savā augstskolā. Ja viņu grib valsts mērogā, grūti 
pateikt, tur būs daudz problēmu.�  
 
 Īpa�i kritiski uz centralizētas sadales institūcijas izveidi raugās privāto 
augstskolu pārstāvji, kas to uzskata par negodīgas konkurences piemēru un Latvijas 
sadrumstalotajai augstākās izglītības videi neatbilsto�u kārtību. �Pie �ādas shēmas 
kas notiksies (..). Negodīga konkurence � reāli. (..) Jo nu �obrīd teiksim tā � 
neviendabīgā konkurences vidē gribam ieviest viendabīgas sadali pa augstskolām, 
pamatojoties uz centralizētajiem eksāmeniem. Nekas labs nav gaidāms.�  
  
 Ministru kabineta noteikumu projekta autori uzskaita �ādu centralizētās 
sadales institūcijas problemātiskos aspektus: 
 
! daudz un da�ādas augstskolu specifiskas papildprasības; 
! problēmas atsevi�ķu studiju programmu komplektē�anā; 
! nepietiekami studiju kreditē�anas līdzekļi; 
! neskaidrs augstskolu finansē�anas mehānisms; 
! informācijas noplūde var paralizēt sistēmu; 
! augstskolu pretestība; 
! negatīva publicitāte.  

 
Sadarbība starp ISEC un augstskolām 
 
Galvenie sadarbības aspekti 
 
 Pa�reizējai augstskolu un ISEC sadarbībai ir divas galvenās izpausmes � 
pasniedzēju līdzdalība centralizēto eksāmenu veido�anā un informācijas apmaiņa 
starp ISEC un augstākās izglītības iestādēm. Sastopami arī tādi netipiski sadarbības 
piemēri kā centra speciālistu līdzdalība pa�reizējo augstskolas iestājeksāmenu 
veido�anā. 
 
 Pat normatīvajos dokumentos ir noteikts, ka augstāko izglītības iestā�u 
pasniedzējiem jāpiedalās centralizēto eksāmenu veido�anā. Eksperts no ISEC 
komentē: �Jā, tur [standartizācijas sanāksmēs] arī vienmēr ir augstskolnieki pie 
vērtē�anas. (..) Vai nu darba grupā, vai ekspertu grupā � obligāti ir augstskolu 
pārstāvji, bez viņiem nekādā gadījumā, nē.� Pasniedzēji piedalās gan pārbaudes darbu 
veido�anā, gan vērtē�anā. Kāds augstskolas pārstāvis no fakultātes, kurā studentus jau 
daļēji atlasa ar centralizēto eksāmenu rezultātiem ieteica: �(..) fakultātēm faktiski 
pa�ām ir jāizrāda liela iniciatīva (..) jācen�as arī visām fakultātēm pie tiem viņu 
interesējo�iem centralizētajiem eksāmeniem strādāt.�  
 
 Vēl viens sadarbības aspekts ir augstskolu pasniedzēju informē�ana par 
centralizētajiem eksāmeniem. ISEC ir rīkojis informatīvu semināru, kurā pārrunāti 
centralizētās eksaminācijas pamatjautājumi. Kāds eksperts no augstskolas uzņem�anas 
komisijas stāsta:  �(..) fakultātes pārstāvji ir piedalīju�ies semināros par centralizēto 
eksāmenu organizācijas kārtību � es pats esmu tādā seminārā pagāju�o gadu 
piedalījies Rīgas Juridiskajā augstskolā, kur augstskolu pārstāvjiem �ī sistēma tika 
tādos diezgan vispārīgos vilcienos izklāstīta, lai vispār rastos priek�stats, kas tie 
centralizētie eksāmeni ir.� Tomēr �ajā ziņā ir arī grūtības: �Es gribēju teikt to, ka 
augstskolas tādā neoficiālā līmenī, sadzīviskā līmenī, profesūra � viņi pirmkārt 
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nezina, kas ir centralizētais eksāmens (..). Un līdz arī to viņi  arī neuzticas pārāk, viņi 
domā: �Ko tad Jūs tur varat mums atlasīt?� (..) Man liekas, ka tā [augstskolnieki] ir 
tā auditorija, ir auditorijas, kuras nemaz negrib, ka viņu informē.�  
 
Atlase ar centralizēto eksāmenu rezultātu palīdzību vēstures bakalaura programmā 

 
Latvijas Universitātes Vēsture un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura 

studiju programmā �ogad eksperimentālā kārtā uzņem�ana notika, balstoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Jāpiebilst, ka arī �ajā gadījumā bija nelielas 
atkāpes: pirmkārt, reflektantiem papildus bija jākārto Latvijas Universitātes latvie�u 
valodas tests, otrkārt, fakultātes pārstāvji nedaudz mainīja centralizētā eksāmena daļu 
īpatsvaru kopējā vērtējumā. Centralizētais eksāmens vēsturē jau vairākus gadus sastāv 
no trīs daļām � zinā�anu pārbaudes, avotu izmantojuma un argumentēta pārsprieduma. 
Fakultātes pārstāvji pēdējās daļas rezultātus reizināja ar koeficientu 1,5 �ādā veidā 
palielinot tās nozīmi. Fakultātes pārstāvis saka: �Tā pirmā problēma, strādājot pie tā 
centralizētā eksāmena bija, lai panāktu to tre�ās daļas nozīmību, jo sākumā par viņu 
deva ļoti maz punktus un līdz ar to pirmajos centralizētajos eksāmenos bijusi prakse, 
kad skolnieks vispār viņu neraksta, viņ� redz, ka neko daudz tur nevar dabūt un līdz 
ar to nav jēga. Viņ� galvenais pirmās divas daļas izdara un viņ� zina, ka viņ� tāpat 
dabūs daudz punktus, jo te ļoti maz deva. Un mēs panācām, ka �o obligāti visi raksta, 
jo par to daudz punktus var dabūt.�  

 
 Vēstures bakalaura studiju programmā LU konkurss jau ilgsto�i ir stabils � 
četri cilvēki uz vienu bud�eta vietu. Programmā ir 50 bud�eta vietas un aptuveni 30 
cilvēki mācās par maksu. Centralizēto eksāmenu vēsturē 2002. gadā kārtoja 4144 
cilvēki. �ogad vēstures bakalaura studiju programmā uzņēma ar �A� un �B� 
līmeņiem. Tomēr ir arī netipiska iezīme � rietumu universitātēs bie�i vien nosaka 
minimālo vērtējumu, ar kādu var iestāties, vēsturniekos tāds nebija definēts 
 Vesela virkne faktoru pozitīvi ietekmēja �āda veida uzņem�anu konkrētajā 
studiju programmā:  
 
! pirmkārt, vēsture ir obligāts mācību priek�mets visās vidusskolu programmās,  
! otrkārt, jau vairākus gadus tajā notiek centralizēts eksāmens,  
! tre�kārt, LU vēsturnieki ir viens no veiksmīgākajiem augstskolu sadarbības ar 

ISEC piemēriem; 
! ceturtkārt, vēsturē ir izstrādāts jauns mācību priek�meta standarts.  
 

�ajā mācību priek�metā aktīvi darbojas skolotāju asociācija, kā arī pedagogi 
un ierēdņi aktīvi piedalās starptautiskos projektos. Tas ir veicinājis vēstures 
centralizētā eksāmena ievie�anu. �Vēsturē mēs esam, mums var teikt ir kāda teorija, 
varbūt neapzināta, kas ir tāda rietumu izglītības pieeju ietekmē, jo vēsturnieki ir 
daudz malu�ies pa pasauli, pa semināriem, Eiropas padome ir milzīgu 90. gados 
devusi ieguldījumu, veidojot neskaitāmus skolotāju un ierēdņu, var teikt vēstures 
ierēdņu � tādu kā es � starptautiskus seminārus. Bet citos priek�metos jau tas nav.�  
 

Izmaiņas uzņem�anas kārtībā Vēstures un filozofijas fakultāte izziņoja jau 
iepriek�ējā mācību gada sākumā, lai skolēni paspētu pieteiktie centralizētā eksāmena 
kārto�anai. Tiem, kam nebija �ī pārbaudes darba vērtējuma, tika dota iespēja to kārtot 
fakultātē vienlaicīgi ar visiem pārējiem valsts skolēniem. �VFF �o eksāmenu kārtoja 
tajā pa�ā datumā, tajā pa�ā stundā, kā to darīja skolā. Nu tad tāda sadarbība mums 
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atkal varētu būt ar augstskolām, lai viņas uzņemas to rūpi � viņām tik daudz, ka 
jāpastāv klāt, materiāls tiks iedots, jāsavāc un jāatnes.�  
 

Tomēr uzņem�anai vēstures bakalaura programmā ir vairāki specifiski aspekti, 
kas tās veiksmīgo pieredzi neļauj viennozīmīgi attiecināt uz citām specialitātēm, 
piemēram, konkurss �ajā fakultātē nav pats lielākais un salīdzino�i maz ir arī to, kas 
mācās par saviem līdzekļiem. �(..) [Latvijas] Universitātē attiecība starp bud�etu un 
maksu, tre�daļa laikam apmēram  bud�eta un apmēram pie 70% ir tie, kas pa�i 
maksā, bet mūsu fakultātē tas faktiski ir otrādi  � mums ir lielākā daļa bud�ets un 
mazākā par maksu.�  
 
Vēstures centralizētais eksāmens 
  
 Vēstures centralizētā eksāmena ievie�ana sākās 96., 97. gadā: �No 97., 96., 97. 
apmēram � pirmās idejas sākās. Tad tika piedāvāts kā diagnosticējo�ais darbs 
skolām, kas nav obligāts,  mācību gada vidū, lai to modeli aprobētu.� Turklāt: 
�[sākumā vēstures eksāmens] nebija līdz galam centralizēts vēl tātad tas netika 
līmeņots vēl.�  
 
 Centralizētais eksāmens vēsturē tiek veidots pēc trīsdaļīga modeļa: �(..) 
eksāmens sastāv no trīs daļām � pirmā ir zinā�anu pārbaude, otrā � darbs ar 
avotiem, tre�ais ir pārspriedums par tēmu.� Turklāt katrai daļai ir iepriek� noteikts 
īpatsvars kopvērtējumā: �Nu visus �os beidzamos gadus mēs esam veidoju�i 
proporciju 40, 40, 20 procenti.� Trīsdaļīgo eksāmenu esot vienoju�ies saglabāt vēl 
divus gadus. Kāds augstksolas pārstāvis vēstures eksāmena modeli atzina par 
klasisku, pat vecmodīgu, tomēr �(..) viņ� vairāk un labāk parāda nekā mūsu 
iepriek�ējais eksāmens, kā skolnieki strādā vēsturē un ar vēstures materiāliem. Viņ� 
tomēr ir objektīvāks, jo izveidot vienādas komisijas, kas iedos topiku � vienam var būt 
viens un otram var būt otrs viedoklis. Un nu tad, tad faktiski nekas nesanāks. Vienam 
būs labāka atzīme iestājpārbaudījumos, otram � sliktāka. �eit tādas iespējas nevar 
būt.�  
 
 Gan ISEC darbinieku teiktais, gan centralizēto eksāmenu rezultātu statistiskā 
analīze liecina, ka �ogad centralizētais eksāmens vēsturē nokārtots salīdzino�i slikti. 
Augtākais vērtējums bija tikai 87% no maksimāli iespējamā. �Eksaminatori vairāk ir 
eksakti cilvēki un viņiem tikai interesē punkti un tās lietas, bet kas attiecas uz 
attieksmēm un sava viedokļa pau�anu, ko ne vienmēr var tik strikti izteikt punktos un 
kas nav nomērāms kā tāds, tas liecināja, ka �is gads ir ļoti �vaks bijis.� Zemākais 
vērtējums vairumā gadījumu ir otrajā un it īpa�i tre�ajā daļā. Par eseju kāda eksperte, 
kas piedalījusies tās vērtē�anā izteicās: �Tā [argumentācija] ir vispār ābece (..) Ja jau 
�eit, piemēram, izvēlās tēmu, neko citu kā nevaimanā par sadzīviskām problēmām.�  
 
 Gan otrās, gan tre�ās daļas veik�anai nepiecie�amas galvenokārt rado�a darba 
iemaņas � visas atbildes esot atrodamas uzdevuma tekstā un tikai jāprot ar �o tekstu 
strādāt. �Patiesībā tur [vēstures centralizētā eksāmena otrajā daļā]  skolēniem vairs 
daudz nekas nav jāzina, bet viņiem ir jāspēj risināt tā problēma � praktiski tur 95% 
atbil�u ir jau viņiem jāsameklē, tur viņas ir atrodamas tajā otrajā daļā. Respektīvi, 
tas rāda, vai viņi spēj analizēt, vai viņiem ir tas, ko sauc par �prasmēm vēsturē� � 
at�ķir viedokļus no faktiem, vai viņi var analizēt karikatūru, statistisku materiālu, 
sintezēt, indukcija, dedukcija un visas �īs domā�anas operācijas tur ir iek�ā. (..) Es 
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vēlreiz saku � skolēns var �o otro daļu, praktiski var būt gadījums, kad viņ� ir atnācis 
veikt �o otro daļu un viņ� par �o jautājumu pats gandrīz neko nezina, bet izlasot �os 
tekstus viņ� tepat uz vietas to uzzina un tad ir tās prasmes. Vēsture nav tikai faktu, 
zinā�anu atkārtojums, vēsture ir arī praktiska darbība � kā mēs strādājam ar da�ādu 
vēsturisku materiālu.�  
 
Kopsavilkums 
 
 Centralizētajiem eksāmeniem kā gan vidējās, gan augstākās izglītības 
sektoram piedero�iem pārbaudes darbiem ir vesela virkne teorētisku un 
metodoloģisku iezīmju. Raksturīga īpatnība ir �normtīvi-kriteriālā� vērtē�ana, proti, 
rezultāts atkarīgs gan no tā, cik labi uzrakstīju�i pārējie, gan no tā, cik daudz skolēns 
pats zina. Centralizētā eksāmena sastādī�ana ir gandrīz divus gadus ilgs process, jo 
visus uzdevumus vispirms ir jāizmēģina. Latvijā tas parasti notiek skolās, ar kurām 
ISEC ir cie�āka sadarbība, kas metodoloģiski nav pareizi. 
 
 Centralizētos eksāmenus veido galvenokārt pēc diviem modeļiem � kā 
trīsdaļīgus vai kā piecdaļīgus. Katra pārbaudes darba laiks ir stingri reglamentēts. 
Sākumā ir vieglākie uzdevumi, kuros jāparāda zinā�anas, kam seko sare�ģītāko 
analīzes un sintēzes prasmju noteik�ana. Visi centralizētie eksāmeni tiek izstrādāti 
balstoties uz konkrētā mācību priek�meta standartu, tomēr ja ņem vērā, ka Latvijā �ie 
dokumenti ir ļoti īsi un vispārīgi, �ir grūti izveidot kaut ko tādu, kas standartam 
neatbilstu�.  
  
 �os pārbaudes darbus izstrādā IZM pakļautības iestāde Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs, kuru finansē no valsts bud�eta. Tas bie�i vien izraisa problēmas 
ar līdzekļu piesaistī�anu centralizēto eksāmenu veido�anai un īsteno�anai. 
Teorētiskajos pētījumos uzsver, ka �ādām institūcijām jābūt neatkarīgām no valsts 
kontroles.  
 
 Atsevi�ķi eksperti uzsver, ka ne tikai eksaminācijai, bet arī sadalei pa 
augstskolām jābūt vienotai. Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas 
varētu reglamentēt �ādas kārtības ievie�anu. Tajā paredzēts, ka reflektanti savus 
pieteikumus iesniegs vienotā institūcijā, norādot studiju virzienu prioritātes. Tad, 
ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, tiks paziņots, kur viņ� ir iestājies. 
Atsevi�ķu augstskolu pārstāvji kategoriski iestājas pret �ādas kārtības ievie�anu, da�i 
bija par, bet vairumam viedoklis par �o jautājumu vēl nebija izveidojies.  
 
 Veiksmīgāku centralizēto eksāmenu ievie�anu varētu veicina cie�āka 
sadarbība starp ISEC un augstskolām. �ādas rīcības paraugs varētu būt 2002. gada 
uzņem�ana vēstures bakalaura programmā, kura notika balstoties uz centralizētā 
eksāmena rezultātiem. Arī fakultātes pasniedzēji aktīvi piedalās �ī pārbaudes darba 
veido�anā. �ī pieredze varētu kalpot par pamatu centralizētā eksāmena rezultātu kā 
studentu atlases kritērija ievie�anai citās augstskolās un programmās. 
                                                 
1 http://isec.gov.lv/eksameni/materiali/lv12programma.htm (Avots izmantots 
13.12.2002.) 
2 Ministru kabienta noteikumi nr. 104 �Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu 
un norises kārtību� � R.: MK, 2002. 
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http://isec.gov.lv/prese/isecpubl/isecpubl.shtml (avots izmantots 1.11.2002). 
9 http://isec.gov.lv/eksameni/statistika/2002/0001.shtml (avots izmantots 13.12.2002.)  
10 Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums) // 
http://isec.gov.lv/eksameni/statistika.shtml (avots izmantots 11.11.2002.). 
11 Heyneman S.P. and Ransom A. W. Using examinations and testing to improve 
education quality // Education Policy  - 1990 � vol. 4, no. 3 � P. 185. 
12 MK noteikumi par centralizēto eksāmenu rezultātu izmanto�anu studiju uzsāk�anai 
augstskolās (projekts). - R., 2001. (Nav publicēts.) 
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Citu valstu pieredze  
 

Ievads 
 

 Par eksāmeniem kā vienu no izglītības politikas instrumentiem tiek diskutēts 
daudzviet pasaulē. Valsts eksaminācijas politika skar ikvienu un ietekmē arī visu 
sabiedrību kopumā � tās sociālo struktūru, konkurētspēju, bet jo īpa�i, sociālās 
mobilitātes iespējas. Eksāmeni un augstākās izglītības pieejamība ir jautājumi, kuros 
konkrētas tehniskas problēmas ir cie�i saistītas ar politisku iz�ķir�anos un pat 
filozofiskām nostādnēm. Lai gan katras valsts izglītības sistēma un tās problēmas var 
būt ļoti at�ķirīgas, eksaminācijas politikā ir tēmas, kas aktuālas daudzviet. Tās nereti 
ir kā dilemmas, bet da�ādu valstu eksaminācijas sistēmas - kā pagaidu kompromiss 
starp konkurējo�ām vērtībām. Reformējot sistēmu kādā jomā, jārēķinās ar 
piekāp�anos citiem principiem. Tā piemēram, izvēles iespējas eksaminācijā, no vienas 
puses, ļauj piemērot pārbaudījumus individuālajām spējām un interesēm. No otras 
puses, da�ādie diplomi apgrūtina, piemēram, reflektantu salīdzinā�anu, uzņemot 
augstskolās.1 
 
 Regulējot pāreju no vidējās izglītības posma uz augstāko izglītību, ikviena 
valsts veido savu kompromisa variantu diplomātiskajos jautājumos atbilsto�i 
vēsturiskajai, kultūras un politiskajai situācijai. Ielūko�anās citu valstu pieredzē palīdz 
apjaust iespējamās priek�rocības un trūkumus, ko nākotnē var radīt vienotās 
eksaminācijas ievie�ana Latvijā, kā arī sniedz idejas un piemērus da�ādu problēmu 
risinā�anā. 
 
 �ajā pētījumā dziļākai analīzei izvēlēta vienotās eksaminācijas pieredze trīs 
zemēs � Skotijā, Slovēnijā un Lietuvā. Lielbritānijā ir uzkrāta ilga pieredze 
standartizētu eksāmenu sastādī�anā un organizē�anā, Latvija un citas Austrumeiropas 
valstis izveidoju�as savus eksaminācijas centrus, balstoties pārsvarā uz Skotijas 
eksaminācijas centrā uzkrātajām atziņām. Savukārt Slovēnija tiek uzskatīta par ļoti 
veiksmīgu piemēru centralizēto eksāmenu ievie�anai Austrumeiropā pēdējo gadu 
laikā. Lietuvas pieredze ir interesanta ar to, ka kaut arī abas kaimiņvalstis ir ļoti 
līdzīgas daudzos aspektos un pirms aptuveni desmit gadiem atradās ļoti līdzīgā 
situācijā, tomēr eksaminācijas sistēmā un pārejā uz augstākās izglītības posmu ir 
vairākas būtiskas at�ķirības. Salīdzinot ar citu pasaules valstu izglītības sistēmām, 
izvēlētās valstis ir samērā līdzīgas Latvijas situācijai. �āda izvēle ļauj salīdzinājumā 
akcentēt at�ķirīgās iezīmes, saskatīt at�ķirīgos risinājumus līdzīgos apstākļos. 
 
 �ajā sadaļā vispirms raksturota katras valsts izglītības sistēma, īpa�i 
pievēr�oties atsevi�ķu �dilemmu� risinājumam un Latvijas situācijā problemātiskajiem 
aspektiem, piemēram: 

• Viens vidusskolas beig�anas eksāmens neatkarīgi no mācību iestādes tipa, 
apguves līmeņa un abiturientu tālākajiem nodomiem, 

• Centralizēta studentu uzņem�ana augstskolās, 
• Atlases kritēriji, 
• Eksaminācijas centru un augstskolu sadarbība. 

                                                 
1 Pēc Noah H.J., Eckstein M.A., �Tradeoffs in Examination Policies: an international comparative 
perspective,� Oxford Review of Education, 15 (1989), pp.17-27. // http://www.hku.hk/cerc/3f.html 
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Katras valsts iezīmes konspektīvi tiek salīdzinātas ar Latvijas izglītības sistēmu. Tālāk 
seko aplūkotās ārzemju un Latvijas pieredzes izvērsta salīdzino�a analīze atbilsto�i 
iepriek� aplūkotajiem jautājumiem. 
 
Eksaminācija citās valstīs 

 
Skotija 
 

Vidējās izglītības raksturojums 
Vispārējā vidējā izglītība pamatā tiek apgūta vidusskolās, tās piedāvā arī praktiski 
orientētus priek�metus (kopā vairāk nekā 50 da�ādu kursu). Tālākizglītības koled�as 
piedāvā ļoti da�ādas programmas skolēniem no 16 gadu vecuma, pārsvarā tās akcentē 
profesionālu izglītību, tomēr tajās var apgūt gandrīz visus vispārējās un profesionālās 
izglītības priek�metus da�ādos līmeņos. Daudzās koled�ās var mācīties arī augstākās 
izglītības programmās. Arī vidusskolēniem tiek dota iespēja apmeklēt kursus 
tālākizglītības koled�ās. 
 

Specializācija vidusskolā 
Vidējās izglītības posms ilgst 5-6 gadus. Sākot no tre�ā vidusskolas gada, skolēni var 
izvēlēties mācību priek�metus tematisku bloku ietvaros, tajā skaitā arī profesionālās 
izglītības kursus. Visiem obligāta ir matemātika, angļu valoda un sve�valoda. 
Savukārt piektajā vidusskolas gadā, kas daudziem ir pēdējais, skolēni mācās tikai 3-5 
priek�metus. 
 

Eksāmeni 
Ceturtā gada beigās tiek likti eksāmeni visos priek�metos, lai iegūtu vērtējumus 
standarta pakāpē (�Standard Grades�). Atbilsto�i �o eksāmenu rezultātiem tiek 
turpinātas mācības, kas savukārt sagatavo augstāka līmeņa (�National Qualifications�) 
pārbaudījumiem. Piektajā gadā skolēni apgūst 3-5 priek�metus un pēc eksāmeniem 
iegūst sertifikātus �ajos priek�metos �Higher� pakāpē. Pēc piektā gada daudzi atstāj 
skolu, lai iestātos augstskolā, vai pāriet uz profesionālām skolām. 
 Pēc izvēles iespējams mācīties vidusskolā vēl sesto gadu un turpināt apgūt 3-5 
priek�metus ar mērķi uzlabot piektā gada eksāmenu rezultātus vai iegūt sertifikātus 
vēl papildus priek�metos. Sestajā gadā iespējams apgūt priek�metus augstākajā 
līmenī, kas pieejams vidusskolās, un saņemt �Advanced Highers� pakāpes sertifikātus. 
�āda iespēja gan tiek dota tikai tiem, kas ļoti labi nokārtoju�i �Higher� pakāpes 
eksāmenus tajos pa�os priek�metos. Augstākās pakāpes priek�meti aptuveni atbilst 
pirmajam kursam augstskolās, un �os sertifikātus parasti cen�as iegūt tajos 
priek�metos, kurus plāno tālāk studēt. 
 

Vērtē�ana 
Vidusskolu gala eksāmenos �Higher� pakāpē var iegūt vērtējumus A-D, kur pēdējais 
nozīmē, ka pārbaudījums nav sekmīgi nokārtots.  
 

Augstākā izglītība 
Skotijā ir 21 augstskola. Studenti var izvēlēties divu līmeņu pirmo grādu � vispārējā 
grāda iegū�ana ilgst trīs gadus, bet grādu ar izcilību (�honours degree�) var iegūt 
četros gados. Aptuveni 45% jaunie�u katrā vecumgrupā uzsāk mācības augstākajās 
izglītības iestādēs. 
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Pieteik�anās augstskolās 

Pieteikumi Skotijas augstskolām tiek pieņemti centralizēti � īpa�a institūcija � 
�Universities & Colleges Admissions Service� (UCAS) pārsūta saņemtos 
iesniegumus augstskolām. Reflektantu atlasi veic pa�as augstskolas, bet savi lēmumi 
tām jāpaziņo UCAS. Lai pieteiktos augstskolā caur UCAS, jāaizpilda īpa�a veidlapa 
ar visai detalizētu informāciju, piemēram, vecāku nodarbo�anās, etniskā izcelsme u.c., 
iespējams norādīt līdz se�ām studiju programmām prioritā�u secībā. Pieteikumā 
jāuzrāda visi līdz �im iegūtie diplomi, kā arī eksāmeni, kas tiks kārtoti tuvākajā laikā 
(eksāmenu atzīmes lielākoties tiek nodotas augstskolām caur UCAS, kas tās savukārt 
saņem no eksaminācijas centra).  
 

Studentu atlases kritēriji 
Lai iestātos Skotijas augstskolās, nepiecie�ami vairāki �Higher� pakāpes sertifikāti, 
bet �Advanced Highers� sertifikāti tiek ņemti vērā, pieņemot galīgo lēmumu. Kopumā 
katrā augstskolā vai pat studiju programmā da�ādiem sertifikātiem ir at�ķirīga 
nozīme, izvēloties jaunos studentus. 
 

Laiks 
Eksāmeni vidusskolās notiek no maija sākuma līdz jūnija vidum. 2002. gadā tika 
izmēģināta iespēja rīkot vēl vienu eksāmenu sesiju ziemā, bet tas netiks turpināts 
pārāk mazās intereses dēļ. 

Pieteikumi pirmajai atlases kārtai studijām nāko�ajā gadā tiek pieņemti jau no 
septembra sākuma līdz janvāra vidum. Pirmo pieteikumu izvērtē�anu augstskolas 
pabeidz līdz marta beigām. 

Mācības augstskolās sākas septembra vidū. 
 

Eksaminācijas centrs 
Skotijas eksaminācijas centrs (Scottish Qualifications Authority) ir no valdības daļēji 
neatkarīga institūcija, kuras galvenās funkcijas ir eksaminācijas  organizē�ana, 
izglītības iestā�u akreditācija un pedagogu sertificē�ana. Tas izveidots 1997. gadā ar 
mērķi integrēt vispārējās un profesionālās izglītības kvalifikācijas, kas līdz tam bija 
divu da�ādu eksaminācijas institūciju pārziņā. Aptuveni 20% eksaminācijas centra 
bud�eta veido valsts iedalītie līdzekļi, bet lielākā daļa ienākumu ir maksa par 
sniegtajiem pakalpojumiem izglītības iestādēm un darba devējiem.  

 
 

Salīdzinājums ar Latviju  
 
Kopīgais 

• Eksāmeni tiek organizēti vienreiz gadā. 
• Līdzīgi tiek organizēta eksāmenu sastādī�ana un vērtē�ana. 
• Uzņemot studentus, tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti. 
• Augstskolas pa�as izvēlas nākamos studentus, nosaka brīvo vietu skaitu un 

uzņem�anas prasības. 
 
At�ķirības 

• Pēdējos vidusskolas gados skolēni apgūst tikai da�us priek�metus un visos 
kārto centralizētos eksāmenus. 
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• Vidusskolu programmās integrēti profesionālās izglītības priek�meti, kuros var 
kārtot centralizētos eksāmenus da�ādās grūtības pakāpēs. 

• Mācību kursi sadalīti mazākās vienībās un par katru no tām tiek pie�ķirts 
sertifikāts. 

• Eksāmenos iespējams izkrist. 
• Pēc vidusskolas beig�anas var palikt mācīties vēl vienu gadu, lai labāk 

sagatavotos uzņem�anai augstskolās. 
• Beidzot skolu, iegūtie diplomi un sertifikāti ir ļoti daudz un da�ādi � pēc 

profila un grūtības pakāpes. 
• Diplomu un sertifikātu sistēma ir tik sare�ģīta, ka izveidota īpa�a institūcija, 

kas palīdz to izprast, konsultē, kā viens diploms ved uz nāko�o, kā arī 
izstrādāta punktu shēma, lai salīdzinātu at�ķirīgos sertifikātus da�ādos 
līmeņos. 

• Beidzot vidusskolu, ikviens iegūst novērtējumu pamatiemaņās (�Core skills�) 
piecās da�ādās jomās � komunikācija, sadarbība, problēmu risinā�ana, datori. 
�ie priek�meti ne vienmēr tiek atsevi�ķi mācīti, parasti to saturs ir ietverts 
citos priek�metos. 

• Augstskolas parasti nepieprasa sertifikātus strikti noteiktos priek�metos, 
visbie�āk tiek norādīti vēlamie priek�meti un sertifikātu skaits, atstājot kaut 
nelielas izvēles iespējas. 

• Pieteik�anās augstskolās lielākoties notiek caur centralizētu institūciju. 
• Piesakoties augstskolai, jānorāda visi iegūtie sertifikāti un diplomi, kā arī tie, 

kas drīzumā tiks saņemti. Tiek pievienota arī viena rekomendācija. 
• Eksaminācijas centra pārziņā ir ne tikai diplomi un sertifikāti, ko iegūst 

vispārizglītojo�ās skolās, bet arī da�ādu pakāpju profesionālo kvalifikāciju 
pie�ķir�ana  (līdz augstākās izglītības līmenim). Savukārt centra funkcijās 
neietilpst priek�metu standartu izstrāde un skolotāju tālākizglītība. 

• Eksaminācijas centra bud�eta lielāko daļu veido ienākumi par sniegtajiem 
eksaminācijas pakalpojumiem, ko lielākoties apmaksā pa�valdības 
(vispārizglītojo�ajās skolās), darba devēji, izglītības iestādes, kā arī pa�i 
eksaminējamie. Tikai 20% finansējuma pie�ķir no valsts bud�eta. 

 
Secinājumi 

• Tā kā vidusskolas klasēs tiek apgūti tikai 3-5 priek�meti, Skotijas vidusskolēni 
specializējas lielākā mērā nekā Latvijā.  

• Ja reflektanti piesakās augstskolās vēl pirms sertifikātu saņem�anas, 
augstskolām ir grūti novērtēt reflektantus. Tad pieteik�anās un atlase notiek 
vairākas reizes, kas ir samērā neefektīvi. 

• Arvien vairāk tiek integrēta vispārējā un profesionālā izglītība. 
• Diplomu un sertifikātu sistēmai jābūt pietiekami vienkār�ai un saprotami, lai 

tajā varētu orientēties gan mācību iestādes, gan darba devēji, gan pa�i 
audzēkņi, citādi tai nav pielietojuma.  

• Jo daudzveidīgāki ir sertifikāti, ko ņem vērā augstskolas, izvēloties studentus, 
jo necaurspīdīgāka un varbūt pat subjektīvāka kļūst atlase. 
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Slovēnija 
 

Vidējās izglītības raksturojums 
Vispārējās vidējās izglītības (�upper secondary�) programmas Slovēnijā ilgst 2-4 
gadus. Tālākām  mācībām gan akadēmiskās, gan profesionālās augstākās izglītības 
programmās sagatavo ģimnāzijas (vispārējās un tehniskās), turpretī profesionāli 
tehniskās skolas diploms (neietver centralizētu eksamināciju) ļauj iestāties tikai 
profesionālās augstākās izglītības programmās. Divus līdz trīs gadus vidējās 
profesionālās programmās mācās tie, kas nevēlas turpināt mācības. Savukārt 
viengadīgas profesionālas programmas palīdz iekļauties darba tirgū vidusskolēniem, 
kas nespēj sekmīgi nokārtot vidusskolas beig�anas eksāmenus. (Skat. 1. shēmu 
pielikumā) 
 

Eksāmenu līmeņi 
Centralizētos eksāmenus (�Matura�) kārto gan vispārējo, gan tehnisko ģimnāziju 
audzēkņi. Savukārt pēc tehniskās vidējās izglītības programmas apguves tiek kārtoti 
necentralizēti gala eksāmeni, ko labo skolotāji katrā skolā. Profesionāli tehnisko  
skolu audzēkņi pēc izvēles var kārtot arī centralizētus eksāmenus pēc atbilsto�as 
programmas apguves un iegūt tiesības studēt arī akadēmiskās augstākās izglītības 
programmās. 
 

Eksāmeni 
Vidusskolēni  vispārējās un tehniskās ģimnāzijās, kas plāno stāties akadēmiskās 
augstākās izglītības programmās, kārto centralizētus eksāmenus piecos priek�metos. 
Obligāti ir eksāmeni dzimtajā valodā (slovēņu, itāļu vai ungāru), matemātikā un 
sve�valodā, atliku�os divus (vai trīs, ja vēlas) priek�metus skolēni var izvēlēties no 
piedāvātajiem 25 priek�metiem, kas ietver arī profesionālo izglītību. Matemātikā un 
sve�valodās tiek organizēti centralizētie eksāmeni divās grūtības pakāpēs. 
 Eksāmeni notiek gan rakstiski, gan mutiski, lielākoties ir jāveic arī praktiski 
uzdevumi. Mutisko daļu atbilsto�i visā valstī vienotiem norādījumiem novērtē 
skolotāji katrā skolā, un tā veido aptuveni 20% gala atzīmes. Rakstiskās daļas tiek 
labotas centralizēti. 
 Ja skolēns vēlas uzlabot savu rezultātu kādā eksāmenā, ir iespēja to kārtot 
vēlreiz un vērā tiek ņemts labākais vērtējums. 
 

Vērtē�ana 
Darbu vērtē�anā tiek apvienota gan normatīvā, gan kriteriālā pieeja. Pēdējā nosaka, ka 
eksāmenā iespējams arī izkrist, ja rezultāti neatbilst noteiktajam minimālajam apguves 
līmenim (statistiski tiek kontrolēts, lai vienā priek�metā izkritu�o nebūtu vairāk par 
10%). Savukārt normatīvajai pieejai atbilst vērtē�ana, izmantojot statistisko normālo 
sadalījumu. Atbilsto�i iegūto punktu skaitam tiek noteikta atzīme 1-5, kur �1� nozīmē, 
ka eksāmens nav nolikts. Ja skolēns izkrīt kādā no pieciem gala eksāmeniem2, tas 
nevar iestāties akadēmiskās augstākās izglītības programmās. Kopumā cen�as, lai gala 
eksāmenus sekmīgi nokārtotu vismaz 85% abiturientu. 
 Iegūtajam punktu skaitam atbilsto�ā atzīme tiek noteikta pēc eksaminācijas 
centra norādēm, kas ir vienādas pavasara un rudens eksāmenu sesijās vienā gadā. 

                                                 
2 Ja skolēns izkritis tikai vienā eksāmenā, atzīme var tikt pārlabota uz sekmīgu. �ādos gadījumos tiek 
ņemts vērā iegūtais punktu skaits, vērtējumi citos eksāmenos, kā arī tas, vai pārbaudījums �ajā 
priek�metā ir obligāts vai pēc izvēles. 
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 Esejas labo divi skolotāji, un abu vērtējumu vidējā vērtība ir gala atzīme. Ja 
abi vērtējumi stipri at�ķiras, tiek pieaicināts vēl viens, kas nosaka galīgo atzīmi. 
 Eksāmenu atzīmes da�ādos priek�metos tiek saskaitītas, lai iegūtu kopējo 
novērtējumu. Pie tam papildus punkti tiek pie�ķirti par eksāmeniem augstākajā līmenī, 
kā arī par dzimtās valodas pārbaudījumu atbilsto�i iegūtajai atzīmei. 
 

Augstākā izglītība 
Slovēnijā ir divas universitātes un 9 privātas augstskolas. Universitātes apvieno kopā 
38 da�ādas struktūrvienības � fakultātes, koled�as, akadēmijas. Pilna laika 
programmās par studijām nav jāmaksā. 
 

Pieteik�anās augstskolās 
Jauno studentu uzņem�ana notiek divās kārtās. Lielākā daļa pieteikumu tiek saņemti 
jau pavasarī, tajos var norādīt līdz trim izvēlētajām programmām. Centrālais 
pieteik�anās birojs Ļubļanas universitātē sadarbībā ar augstskolām pārbauda, vai 
reflektanti atbilst izvēlētajās programmās izvirzītajiem nosacījumiem, un izsūta 
informatīvas vēstules, ja ir jākārto papildus eksāmeni. Jūnijā eksaminācijas centrs 
pārbaudījumu rezultātus sūta uz centrālo augstskolu uzņem�anas biroju, kas savukārt 
informē arī eksaminācijas centru par iestājpārbaudījumu rezultātiem. Visi reflektanti 
saņem rakstiskas atbildes par uzņem�anas rezultātiem.  
 Otrajā uzņem�anas kārtā uz atliku�ajām studiju vietām piesakās tie, kas 
nokārtoju�i vidusskolas beig�anas eksāmenus tikai rudens sesijā vai arī nav ieguvu�i 
studiju vietu pirmajā kārtā. Pieteikumi tiek iesniegti tie�i augstskolās līdz 25. 
septembrim, bet vēl pēc otrās kārtas neaizpildītajām vietām � līdz desmitajam 
oktobrim.  
 

Atlases kritēriji 
Ja kādā studiju programmā pieteiku�ies vairāk reflektanti nekā paredzētas studiju 
vietas, augstskolas nosaka atlases kritērijus. Visbie�āk tiek ņemti vērā gan centralizēto 
eksāmenu rezultāti (veido 60%), gan sekmes pēdējos divos gados (40%). Parasti tiek 
izmantota eksāmenos iegūtā kopējā atzīmju summa, ļoti reti � eksāmenā saņemtais 
vērtējums vai iepriek�ējās sekmes atsevi�ķos priek�metos. Iestājeksāmeni tiek rīkoti 
tikai  programmās, kur nepiecie�amas īpa�as spējas vai fiziska sagatavotība. Uzņemot 
studentus profesionālās izglītības programmās, vienādi tiek ņemtas vērā gan 
centralizēto, gan skolās laboto eksāmenu atzīmes, kas iegūtas pēc jebkuras vispārējās 
vidējās izglītības programmas apguves. 
 

Laiks 
Slovēnijā centralizētie gala eksāmeni tiek organizēti divreiz gadā. Jūnijā 
pārbaudījumus kārto lielākā daļa abiturientu un to rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū. 
Izņēmums ir eseja dzimtajā valodā, kas tiek rakstīta maijā, bet vērtējums tiek nodots 
tie�i centrālajam augstskolu uzņem�anas birojam . Septembra eksāmenu sesija ir īsāka 
un tās rezultāti ir zināmi aptuveni 21. datumā, lai skolēni varētu pretendēt uz 
atliku�ajām studiju vietām augstskolās. 
 Trīs dienu laikā pēc sertifikātu saņem�anas jeb līdz 31. jūlijam (25. 
septembrim) reflektantiem jānosūta augstskolām �ie dokumenti, kas pierāda, ka 
eksāmenu rezultāti atbilst priek�nosacījumiem, lai iegūtu konkrēto studiju vietu. 

Augstskolās mācības sākas 1. oktobrī.  
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Eksaminācijas centra statuss 
Slovēnijas nacionālais eksaminācijas centrs nodibināts 1993. gadā. Tā uzdevumi bez 
vidusskolas beig�anas eksaminācijas ietver arī vidējās profesionālās izglītības 
pārbaudījumu organizē�anu, ārzemju diplomu atzī�anu un maksas eksāmenus 
sve�valodās pieaugu�ajiem. Eksaminācijas centra padomē pieci no septiņiem 
locekļiem pārstāv Izglītības, zinātnes un sporta ministriju, kas arī nodro�ina centra 
finansējumu. Bez eksaminācijas centra izveidota arī īpa�a vidusskolas gatavības 
eksāmenu komisija, bet centralizēto eksāmenu uzdevumus sastāda priek�metu 
komisijas. Tiek plānots sertificēt skolas, kas vēlētos darboties arī kā reģionāli 
eksaminācijas centri.   
 

Sadarbība ar augstskolām 
Augstskolas aktīvi iesaistās eksaminācijas procesā un lielā mērā ietekmē gan 
centralizēto pārbaudījumu saturu, gan grūtības pakāpi. Augstskolu pasniedzēji strādā 
kopā ar vidusskolu skolotājiem valsts priek�metu komisijās, ko vada augstskolu 
pārstāvji. Viņi piedalās arī standartu veido�anā  un konsultē par to, kuros vidusskolu 
priek�metos organizēt centralizētus eksāmenus.  

 
Izglītības reformas 

Līdz 1991. gadam Slovēnijā netika organizēti vidusskolas beig�anas eksāmeni, bet 
līdz 1994. gadam �ie eksāmeni bija obligāti visās vidējās izglītības iestādēs 
(ģimnāzijās un tehniskajās vidusskolās). Centralizētie vidusskolas beig�anas eksāmeni 
atkal ieviesti kop� 1995. gada.  

Līdz 1994. gadam augstskolas organizēja iestājeksāmenus programmās, kurās 
reflektantu skaits pārsniedza studiju vietu skaitu. No 1995. gada priek�noteikums 
studijām akadēmiskās augstākās izglītības programmās ir sekmīgi nokārtoti 
centralizētie gala eksāmeni. Profesionālās izglītības iestādēs iespējams iestāties arī ar 
necentralizētu vidusskolas beig�anas eksāmenu rezultātiem. 
 
 

Salīdzinājums ar Latviju  
 
Kopīgais 
• Eksāmeniem ir divas funkcijas � novērtēt vidusskolas vielas apguvi un atlasīt 

jaunos studentus, tāpēc pārbaudījumu vērtē�anā tiek apvienota normatīvā un 
kriteriālā pieeja. 

• Vidusskolu beidzot, jākārto pieci eksāmeni, trīs priek�meti no tiem tiek noteikti. 
 
 
At�ķirības 
• Vidusskolas beig�anas eksāmenu rezultāti da�ādos priek�metos tiek summēti, un 

visbie�āk tiek ņemta vērā tikai kopējā punktu summa. 
• Līdz eksaminācijas reformai nebija vidusskolas beig�anas eksāmenu, bija jākārto 

tikai iestājeksāmeni augstskolās. 
• Centralizētos eksāmenus var likt divreiz gadā. 
• Pārbaudījumu rezultātus eksaminācijas centrs sūta centrālajām uzņem�anas 

komisijām. 
• Atlasot studentus, parasti tiek ņemtas vērā arī divu pēdējo gadu atzīmes 

vidusskolā. 
• Augstskolas organizē studentu uzņem�anu divreiz gadā. 
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• Vidusskolu beidzot, iespējams kārtot centralizētus eksāmenus 25 priek�metos, tai 
skaitā arī praktiski orientētos. 

 
Secinājumi 
• Ja pieteik�anās augstskolās notiek vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātiem, 

augstskolu pārstāvjiem ir grūti izvērtēt reflektantus, tāpēc parasti netiek dota 
konkrēta atbilde par uzņem�anu. Tādā gadījumā arī pieteik�anās un izvērtē�ana 
tiek organizēta vairākas reizes, kas, manuprāt, ir mazefektīvi. 

• Pakāpeniski notiek vispārējās un profesionālās izglītības tuvinā�anās. 
 
 
Lietuva 

 
Vidējās izglītības raksturojums 

Kop� 1998. gada vispārējās vidējās izglītības programmas Lietuvā ilgst divus gadus 
(11.-12. klase), un tās var apgūt vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālajās skolās (3. 
līmeņa profesionālās programmas, ilgst 3-4 gadus). Ģimnāzijas ir augstāka līmeņa 
vidējās izglītības iestādes un piedāvā specializētas programmas. Aptuveni 70% katrā 
vecumgrupā mācās vispārējās vidusskolās, bet 30% - apgūst profesionālās izglītības 
programmas. (Skat. 2. shēmu pielikumā.) 
 

Specializācija vidusskolā 
Ģimnāzijās tiek piedāvātas specializētas mācību programmas ar da�ādiem 
novirzieniem � humanitārais, eksaktais/ dabaszinātniskais, tehniskās programmas un 
mākslas/ mūzikas izglītība. 

Apgūstot vidējās vispārējās izglītības programmas, skolēniem ir iespēja 
izvēlēties vienu no trim apguves līmeņiem (B - pamata, A - pastiprināts, S -  
intensīvais) visos pamatpriek�metos (dzimtā valoda, sve�valoda, informātika, 
bioloģija, ķīmija, fizika, vēsture, māksla, lietuvie�u valoda mazākumtautību skolās). 
Skolēni var izvēlēties augstāku apguves līmeni 5-6 priek�metos, kombinējot A un S 
pakāpes. Ģimnāzijās un ģimnāzijas klasēs padziļināti jāapgūst 4-5 specializācijas 
virziena priek�meti, no tiem vismaz divi - A līmenī. Ar noteiktiem 
priek�nosacījumiem iespējams arī vēlāk mainīt  apguves līmeņus. 
 

Eksāmeni 
Lai iegūtu vidusskolas beig�anas atestātu, kas apliecina gatavību studijām augstskolā, 
jāliek eksāmeni piecos priek�metos, obligāts ir tikai viens pārbaudījums � lietuvie�u 
valodā. Savukārt ne vairāk kā divi no izvēles eksāmeniem var būt no �ādiem 
priek�metiem: māksla, mūzika, ģeogrāfija, informātika (plānots pievienot arī latīņu 
valodu, filozofiju un profesionālos priek�metus). 2002. gadā notika centralizēti 
eksāmeni septiņos priek�metos. 
 

Eksāmenu līmeņi 
Skolēni var izvēlēties kārtot eksāmenus A vai B līmenī (izkrītot A līmeņa eksāmenā, 
tajā pa�ā eksāmenu sesijā var pārlikt �o priek�metu B līmenī). B līmeņa eksāmeni ir 
daļēji centralizēti � visiem ir vienādi uzdevumi, bet labo�ana tiek veikta katrā skolā 
atbilsto�i vienotiem norādījumiem. Savukārt A līmeņa eksaminācijā arī vērtē�ana ir 
pilnībā centralizēta un pārbaudījumi nenotiek skolās, bet gan reģionālos eksaminācijas 
centros (nereti universitātēs). Arī neizvēloties nevienu eksāmenu kārtot A līmenī, 
iespējams gan pabeigt vidusskolu, gan iestāties augstskolā.  
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Sākotnēji nebija plānots veidot A un B līmeņa eksāmenus ar ļoti at�ķirīgu 
grūtības pakāpi, jo  viens no eksaminācijas reformas mērķiem bija panākt, lai 
abiturienti izvēlētos eksāmenu veidu nevis atkarībā no presti�a, bet gan atbilsto�i 
augstskolu prasībām noteiktās programmās. Tāpēc reformas sākumposmā tika 
uzsvērts, ka tie ir divu da�ādu tipu eksāmeni, kas tiek sastādīti un vērtēti normatīvi vai 
kriteriāli atbilsto�i at�ķirīgiem mērķiem � pārliecināties par vidusskolas vielas apguvi 
vai atlasīt studentus augstskolās.  
 

Vērtē�ana 
B līmeņa eksāmeni tiek vērtēti pēc kriteriālā principa, iespējams iegūt �ādus 
vērtējumus � izkritis, 4-10 balles. Savukārt A tipa pārbaudījumu rezultātus nosaka 
atbilsto�i normatīvajai pieejai � ņemot vērā citu eksāmenu kārtotāju sekmes. Pēc 
augstskolu ierosinājuma sertifikātos tiek norādīta procentile (parāda, cik procenti 
eksāmena kārtotāju ir ieguvu�i tādu pa�u vai zemāku rezultātu). 
 

Laiks 
Aprīlī notiek A līmeņa eksāmeni, maijā ir vēl viena iespēja tos kārtot skolēniem, kas 
da�ādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties pirmajā reizē. Maijā notiek arī B līmeņa 
eksāmeni. Rezultāti tiek saņemti 3-4 nedēļas pēc eksāmeniem. Jūnijā un jūlijā tiek 
organizēta vēl viena eksāmenu sesija. 
Augstskolās mācības sākas septembra sākumā.  
 

Augstākā izglītība 
No 2000. gada Lietuvā augstāko izglītību realizē divu tipu mācību iestādes � 
universitātes un koled�as. Pa�laik valstī darbojas 15 valsts un 4 privātas universitātes 
tipa augstskolas, kā arī 7 valsts un 9 privātas koled�as. Aptuveni tre�daļa studentu 
savas studijas finansē pa�i. 

Lietuvā līdzīgi kā Latvijā un citās valstīs pēdējo gadu laikā strauji pieaudzis 
pieprasījums pēc augstākās izglītības. 2001. gadā augstskolās kopā visos izglītības 
līmeņos mācījās 117.3 tūksto�i studentu (no tiem aptuveni 10 tūksto�i - koled�ās) jeb 
3.4 procenti no visiem valsts iedzīvotājiem. 
 

Pieteik�anās 
Lai iestātos valsts augstskolu pirmā līmeņa programmās, reflektantiem jāaizpilda IZM 
apstiprināta veidlapa. Lielākā daļa augstāko mācību iestā�u ir pievienoju�ās Lietuvas 
augstskolu asociācijai, kas organizē un koordinē vienotu pieteik�anos un uzņem�anu 
studiju programmās. Vienota uzņem�ana augstskolās aizsākās 1999. gadā, kad divas 
universitātes kopīgi organizēja pieteik�anos savās studiju programmās. 2002. gadā 
�ādi apvienoju�ās jau 13 universitātes. 
Savukārt privātās augstskolas pa�as organizē nākamo studentu atlasi. 
 

Atlases kritēriji 
Par galveno reflektantu atlases kritēriju augstskolās kļuvu�i centralizēto jeb A līmeņa 
eksāmenu rezultāti, tos kā iestājeksāmenus akceptē visas Lietuvas augstākās izglītības 
iestādes. Iestājpārbaudījumi lielākoties tiek organizēti da�ādu mākslas veidu 
programmās, kā arī lai novērtētu fizisko sagatavotību, kas nepiecie�ama atsevi�ķās 
profesijās.  
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Eksaminācijas centrs 
Lietuvas nacionālais eksaminācijas centrs tika izveidots 1996. gadā Izglītības un 
zinātnes ministrijas pakļautībā. 
 
 

Sadarbība ar augstskolām 
Tā kā augstskolas ir lielā mērā autonomas, eksaminācijas centra pārstāvji tikās ar 
katru no tām, lai pārliecinātu par centralizēto eksāmenu priek�rocībām, atlasot jaunos 
studentus. Sarunās izdevās panākt, ka neviena augstskola nerīkoja iestājeksāmenus 
matemātikā un vēsturē. Kā kompromiss bija vieno�anās, kas ļāva augstskolām pa�ām 
izlemt, kā tie�i ņemt vērā eksāmenu rezultātus. Tāpēc centralizēto eksāmenu 
rezultātiem da�ādās augstskolās bija da�āda nozīme � kādā �ie eksāmeni bija obligāts 
priek�nosacījums, lai iestātos noteiktās programmās, bet cita ņēma vērā tikai skolā 
izlikto gada atzīmi �ajos priek�metos. 
Sadarbībai ar augstskolām ir liela nozīme arī eksāmenu organizē�anā. Tie daļēji 
notiek augstskolu telpās. Augstskolu pasniedzēji piedalās gan vidusskolas beig�anas 
eksāmenu sastādī�anā, gan labo�anā. Tādējādi tika izmantota viņu pieredze, veidojot 
iestājeksāmenus, savukārt pasniedzēji tika pārliecināti par centralizēto eksāmenu 
kvalitāti un rezultātu ticamību. Veidojot jauno sistēmu, tika ņemti vērā arī augstskolu 
ierosinājumi, piemēram, pāriet no vērtē�anas 10 ballu skalā uz 100 punktu skalu, lai 
atvieglotu reflektantu atlasi. Nākotnē plānots elektroniski nosūtīt augstskolām 
centralizēto eksāmenu rezultātus, tas paātrinātu atlases procesu un paaugstinātu 
 
 

Salīdzinājums ar Latviju  
 
Kopīgais 
• Vidējā vispārējā izglītībā tiek realizēts programmu princips, kas ļauj 

vidusskolēniem padziļināti apgūt noteikta virziena priek�metus (visbie�āk 
jāizvēlas starp humanitāro un eksakto/ dabaszinātņu programmu). 

• Eksaminācija tiek finansēta no valsts bud�eta. 
• Vidusskolu beidzot, jākārto eksāmeni piecos priek�metos. 
 
 
At�ķirības  
• Lielāko daļu vispārējās izglītības priek�metu var apgūt trīs da�ādās grūtības 

pakāpēs. 
• Abiturienti var izvēlēties starp divu da�ādu tipu jeb līmeņu eksāmeniem. 
• Obligāts ir tikai viens eksāmens (lietuvie�u valoda), tāpēc vidusskolēniem ir 

lielākas izvēles iespējas. 
• Abu līmeņu eksāmenos ir iespējams izkrist. 
• A līmeņa sertifikātos tiek norādīts, kādu rezultātu skolēns sasniedzis, salīdzinot ar 

citiem eksāmena kārtotājiem (cik procenti ieguvu�i tādu pa�u un zemāku 
vērtējumu). 

• Eksāmenu uzdevumi netiek pārbaudīti, dodot tos risināt skolēniem. 
• Augstskolu pasniedzēji lielākā mērā ir iesaistīti uzdevumu sagatavo�anā un 

labo�anā. 
• Jau no 1999. gada augstskolas nerīko iestājpārbaudījumus da�os priek�metos. 
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• Centralizētie eksāmeni lielākoties notiek nevis skolās, bet gan reģionālos 
eksaminācijas centros, kas nereti izvietoti augstskolu telpās. 

• Vidusskolas beig�anas eksāmeni notiek aprīlī un maijā. 
 
Secinājumi 
• Eksāmenu organizē�ana nevis skolās, bet lielākos centros varētu samazināt 

kopējās eksaminācijas izmaksas, it īpa�i tajos priek�metos, kurus kārtot izvēlas 
neliels skaits skolēnu. 

•  Efektīvs veids, kā veicināt augstskolu iesaistī�anos eksaminācijas reformā un 
atsacī�anos iestājpārbaudījumiem, ir individuālas tik�anās ar katras augstskolas 
pārstāvjiem. 

• Augstskolu uzticē�anos centralizēto eksāmenu rezultātiem rosina to pārstāvju 
iesaistī�anās eksāmenu veido�anā un darbu vērtē�anā. 

• Daļēji centralizētajiem B līmeņa eksāmeniem ir zemākas vērtē�anas izmaksas, jo 
darbus labo katrā skolā atbilsto�i visiem kopīgiem eksaminācijas centra 
norādījumiem. Turpretī pieaug izdevumi eksāmenu sagatavo�anai, jo jāizstrādā 
vēl viens papildus eksāmens. 

 
 
Salīdzino�a analīze 
 
Vidējā izglītība 

 
 Aplūkotajās Austrumeiropas valstīs vidējās izglītības posms lielā mērā ir 
līdzīgs � līdztekus skolām, kur var iegūt tikai vispārējo vidējo izglītību, darbojas arī 
profesionālas skolas, kurās apgūst praktiskas iemaņas da�ādās nozarēs. 
Profesionālajās skolās tiek piedāvātas da�āda garuma programmas ar at�ķirīgu 
vispārizglītojo�o priek�metu īpatsvaru. Pēc vidusskolas programmas apguves 
profesionālo skolu audzēkņiem ir iespēja kārtot eksāmenus, lai iegūtu tiesības 
mācīties augstākās izglītības programmās. 
 
 Savukārt Skotijā vidējo izglītību var iegūt vispārējās vidusskolās un koled�ās. 
Ļoti nozīmīga at�ķirība, salīdzinot ar aplūkotajām Austrumeiropas valstīm, ir 
profesionālās un vispārējās izglītības vienotība. Tā ir apzināti veicināta ar mērķi 
izlīdzināt presti�a at�ķirības un skolēnu segregāciju vispārējās un profesionālās 
skolās. Gan vidusskolās, gan koled�ās iespējams apgūt ļoti da�ādus kursus � 
vispārizglītojo�us un ar profesionālu ievirzi. Par izglītības vienotību liecina arī nesenā 
divu eksaminācijas centru apvieno�ana vienā, kas tagad pārzina pārbaudījumus gan 
vispārizglītojo�ajos, gan profesionālajos priek�metos.  
 
Specializācija vidusskolā 

 
 Tā kā Slovēnijā, uzņemot augstskolās, lielākoties netiek ņemti vērā 
centralizēto eksāmenu rezultāti noteiktos priek�metos, bet kopējā iegūto punktu 
summa, skolēniem nav jāuztraucas par to, vai viņi ir izvēlēju�ies vidusskolā mācīties 
un kārtot eksāmenus visos priek�metos, kuri tiem būs nepiecie�ami, stājoties 
augstskolā. 
 
 Skotijas vidusskolās pēdējā gadā katrs skolēns apgūst 3-5 priek�metus un 
visos kārto centralizētus eksāmenus, pie tam visbie�āk tajos pa�os priek�metos, ko 
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izvēlējās apgūt trīs gadus pirms tam. At�ķirībā no pārējām valstīm, skolēni var pilnīgi 
brīvi izvēlēties priek�metus, kuros kārtot eksāmenus. Turpretī gan Slovēnijā un 
Lietuvā, gan Latvijā, lai pabeigtu vidusskolu, jākārto eksāmeni vismaz piecos 
priek�metos. Tā kā Lietuvas skolēniem ir tikai viens visiem obligāts eksāmens 
(lietuvie�u valodā), skolēniem ir lielas iespējas kārtot eksāmenus augstskolās 
pieprasītajos priek�metos. Gan Slovēnijā, gan Latvijā vidusskolēni pa�i izvēlas tikai 
divus no eksāmenu priek�metiem, tāpēc viņiem ir mazākas izvēles iespējas. 

 
Viens eksāmens visiem vidusskolēniem 
 
 Latvijas centralizētās eksaminācijas sistēmā katru gadu paredzēts veidot vienu 
vidusskolas beig�anas eksāmenu gandrīz katrā priek�metā. Tā piemēram, eksāmens 
matemātikā katru gadu ir viens neatkarīgi no mācību iestādes tipa, apguves līmeņa un 
abiturientu tālākajiem nodomiem. �ādai kārtībai ir vairākas priek�rocības: pirmkārt, 
mazāki izdevumi eksāmenu sagatavo�anai, otrkārt, iespēja salīdzināt skolēnu 
zinā�anas un prasmes, tre�kārt, novērtēt izglītības kvalitāti visā valstī. Tomēr tik 
unificēta eksaminācija citās pasaules valstīs sastopama ļoti reti. 
 
 Viena no problēmām, veidojot vienu eksāmenu visiem vidējo izglītību 
ieguvu�ajiem, ir krasās at�ķirības priek�metu apguvē. Jāatzīst, ka profesionālajās 
skolās vispārējo priek�metu apguves līmenis parasti ir krietni zemāks (to apliecina arī 
līdz�inējo centralizēto eksāmenu rezultāti Latvijā). Tāpat lielas at�ķirības vērojamas 
arī starp vispārējās vidējās izglītības iestādēm, piemēram, specializētām ģimnāzijām 
un lauku vidusskolām. Pat vienas skolas ietvaros skolēniem ir krasi at�ķirīgas 
zinā�anas atkarībā no izvēlētās mācību programmas virziena un padziļināti apgūstamo 
priek�metu izvēles. Tā kā zinā�anu līmeņi ir tik at�ķirīgi, ir ļoti grūti sastādīt 
eksāmenu, kas adekvāti novērtētu visu vidusskolēnu zinā�anas. 
 
 Otrkārt, centralizētā eksaminācija ir samērā dārga un prasa lielas izmaksas, it 
īpa�i, ja eksāmeni ietver ne tikai t.s. �multiple choice� jautājumus, ko var izvērtēt ar 
tehniskām ierīcēm. 
 
 Tre�kārt, ja centralizētie vidusskolas beig�anas eksāmeni kalpo par kritēriju 
studentu atlasei augstskolās, tad eksāmenu uzdevumiem un vērtē�anas sistēmai jābūt 
tādiem, kas ļauj gan izvērtēt, vai pietiekamā līmenī apgūta vidusskolas viela, gan 
objektīvi salīdzināt da�ādo eksāmenu kārtotāju zinā�anas. Ja pirmajā gadījumā 
vērtējums var aprobe�oties ar (ne)ieskaitīts, turpretī otrajā nepiecie�ama pēc iespējas 
pla�āka skala, kas samazina iespējamību diviem skolēniem saņemt identisku 
vērtējumu. Apvienojot abas eksāmenu funkcijas vienā pārbaudījumā, nākas meklēt 
vidusceļu gan uzdevumu veido�anā, gan darbu vērtē�anā. 
 
 Iepriek�minēto problēmu dēļ lielākajā daļā valstu nav visiem vidusskolēniem 
vienādu eksāmenu, kas vēl pie tam būtu arī galvenais atlases kritērijs augstskolās. 
Visbie�āk vidusskolēni var izvēlēties no vairāku līmeņu eksāmeniem, un augstākās 
pakāpes pārbaudījuma rezultāti tiek izmantoti reflektantu atlasē. Tā piemēram, Skotijā 
iespējams kārtot centralizētus eksāmenus piecās da�ādās grūtības pakāpēs atbilsto�i 
apgūtajai programmai, un tikai diviem augstākā līmeņa eksāmeniem var būt iz�ķiro�a 
nozīme, stājoties augstskolā. Lietuvas eksaminācijas sistēma piedāvā divu līmeņu 
eksāmenus, matemātikā un sve�valodās �āda izvēles iespēja ir arī Slovēnijas 
vidusskolēniem. 
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 Ja vienā priek�metā ir pieejami eksāmeni vairākās grūtības pakāpēs, augstākā 
līmeņa eksāmeniem priek�plānā izvirzās tie�i iestājeksāmenu funkcija nevis 
vidusskolas kursa apguves kontrole. Tas savukārt nosaka eksāmenu saturu un norisi. 
Visspilgtāk �ī tendence vērojama Lietuvā, kur skolēni var izvēlēties starp divu veidu 
eksāmeniem ar vairākām būtiskām at�ķirībām. 
 
 

 �A� �B� 
Grūtības pakāpe augstāka zemāka 

Mērķis Atlase/ ran�ē�ana Programmas apguves 
kontrole 

Darbus vērtē centralizēti skolās 
Vērtē�anas princips Dominē normatīvais kriteriālais 

 
 
Vairāku līmeņu eksāmeni ļauj precīzāk novērtēt ļoti at�ķirīgas sagatavotības pakāpes 
un ir taisnīgāki pret tiem skolēniem, kas neplāno stāties augstskolās. No otras puses, 
�āda vairākpakāpju eksaminācijas sistēma apgrūtina izglītības kvalitātes kontroli un 
zinā�anu salīdzinā�anu starp visiem abiturientiem. Jāizvērtē arī principi, pēc kuriem 
atlasa nāko�os studentus � vai tiek akceptēts augstākā līmeņa eksāmens vai arī tiek 
atrasts veids, kā da�ādu līmeņu eksāmenu rezultātus novietot uz vienas salīdzino�as 
skalas (piemēram, Lietuvā matemātikas augstākā līmeņa eksāmenu rezultāti tiek 
pārrēķināti pēc noteiktas formulas). 
 
 Tā kā zemākās pakāpes eksāmenu vērtē�anā dominē kriteriālā pieeja, nav 
obligāti nepiecie�ama centralizēta darbu vērtē�ana, kas prasa lielus izdevumus. Tie�i 
tā notiek Lietuvā, kur pilnībā centralizēti tikai A līmeņa pārbaudījumi, bet B līmeņa 
eksāmenu darbus labo skolotāji katrā skolā pēc visā valstī vienotām norādēm. 
 
Vērtē�ana 
 
 Eksāmenu darbu vērtē�ana var notikt saskaņā ar divām at�ķirīgām pieejām, ko 
izvēlas atbilsto�i pārbaudījuma mērķim. Ja eksāmena uzdevums ir noteikt, vai skolēni 
apguvu�i noteiktu mācību materiālu, tiek lietota kriteriālā pieeja. Tādā gadījumā 
iepriek� definēti noteikti kritēriji (piemēram, mazākais nepiecie�amais punktu skaits 
jeb �cut score�), kas liecina par materiāla apguvi pietiekamā līmenī, lai uzskatītu 
eksāmenu par nokārtotu. Vērtējot darbus atbilsto�i kriteriālajai pieejai, var iztikt ar 
diviem vērtējumiem � ir vai nav nokārtots pārbaudījums. 
 
 Turpretī normatīvā pieeja tiek izmantota gadījumos, kad nepiecie�ams 
saran�ēt eksāmena rezultātus. Pie tam, vēlams, lai vairāki skolēni nebūtu ieguvu�i 
vienādu vērtējumu, jo pretējā gadījumā ran�ē�ana nav iespējama. Normatīvā pieeja 
neprasa definēt noteiktus kritērijus, atbilsto�i kuriem pie�ķir vērtējumu. 
 
 Lielākā daļa valstu vidusskolas beig�anas eksāmenu vērtē�anā apvieno 
kriteriālo un normatīvo pieeju, pie tam vērojama tendence arvien vairāk izmantot tie�i 
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kriteriālo vērtē�anas principu.3 Aplūkotajās Austrumeiropas valstīs tiek pielietotas 
abas vērtē�anas metodes. At�ķirībā no Latvijas Slovēnijā un Lietuvā vidusskolas 
beig�anas eksāmenus iespējams kārtot divos da�ādos līmeņos. Zemākā līmeņa 
pārbaudījumu mērķis ir noteikt, vai pietiekamā līmenī apgūts vidusskolas programmas 
materiāls, un tā vērtē�anā tiek izmantota kriteriālā pieeja. Savukārt augstākā līmeņa 
eksāmens domāts galvenokārt studentu atlasei augstskolās un tā vērtē�anā tāpat kā 
Latvijas eksāmenos tiek apvienota kriteriālā un  normatīvā pieeja. Tomēr ir viena 
būtiska at�ķirība � tikai Latvijā vidusskolas eksāmenos nav iespējams izkrist 
(augstskolu pārstāvji nereti ir neizpratnē par �ādu pieeju).  
 
 Tā kā eksāmenos iegūtais vērtējums 10 ballu skalā vai A-F līmeņos nesniedz 
pietiekami precīzu informāciju par skolēna sekmēm, papildus tam tiek norādīti vēl citi 
parametri. Tā Latvijā sertifikātos ir informācija par to, cik procentu no iespējamā 
punktu skaita skolēns katrā daļā ir ieguvis. Savukārt augstākā līmeņa eksāmenu 
sertifikātos Lietuvā tiek norādīts, cik procenti eksāmena kārtotāju ir ieguvu�i tādu 
pa�u vai zemāku vērtējumu. 
 
Uzņem�ana augstskolās 
 
 Augstskolas ir ieinteresētas uzņemt vislabāk sagatavotos no iespējamajiem 
studentiem, tāpēc liela vērība tiek pievērsta reflektantu atlasei. Tiesības noteikt 
uzņem�anas principus un procedūru tiek uzskatītas par nozīmīgu augstskolu 
autonomijas sastāvdaļu. Tāpēc parasti augstskolas pa�as veic studentu atlasi. Citas 
funkcijas, piemēram, pieteik�anās administrē�ana un eksaminācija nereti tiek nodotas 
citām institūcijām. 
 

Pieteik�anās 
Gan Lietuvā un Slovēnijā, gan Skotijā nākamie studenti savus pieteikumus sūta uz 
īpa�u centralizētu institūciju. Iesniegumā jānorāda vēlamās studiju programmas 
prioritā�u secībā, kā arī iegūto izglītību apliecino�i dokumenti. �ī informācija tiek 
nodota augstskolām, kas savukārt atlasa nākamos studentus. 
 
 Lietuvā un Skotijā pieteik�anās pirmajai atlases kārtai notiek vēl pirms mācību 
gada beigām un pirms eksāmenu rezultātu saņem�anas. Tā kā augstskolām ir grūti 
izvērtēt pieteikumus, nezinot centralizēto eksāmenu rezultātus, uzņem�ana notiek 
vairākās kārtās. Pēc pirmās kārtas caur centrālo pieteik�anās biroju tiek nosūtītas 
atbildes vēstules reflektantiem. Pirmajās kārtās augstskolas var gan pieņemt un 
noraidīt reflektantus, gan arī izvirzīt priek�noteikumus, lai iegūtu studiju vietu. Parasti 
reflektantiem jāiegūst noteikts vērtējums vidusskolas beig�anas eksāmenos, kas tad arī 
garantēs viņu uzņem�anu. Pēdējās uzņem�anas kārtas notiek īsi pirms akadēmiskā 
gada sākuma, tajās pieteikumi vairs netiek sūtīti caur centralizētu institūciju, bet tie�i 
uz augstskolām. 
 

Ja pieteik�anās notiek vēl pirms gala pārbaudījumu rezultātiem, augstskolas ir 
spiestas organizēt uzņem�anu vairākās kārtās.  Tādējādi reflektantu pieteikumi tiek 
izvērtēti vairākkārt, kas, manuprāt, ir neefektīvi un veicina sare�ģītu, necaurskatāmu 
procedūru veido�anos. 
                                                 
3 Pēc Eckstein M.A., Noah H.J. , �Secondary School Examinations: International perspective on 
Policies and Practice,� Yale University Press, 1993) // http://www.hku.hk/cerc/3g.html 
.  
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Atlases kritēriji 

Lielākajā daļā valstu augstskolas pa�as nosaka studentu uzņem�anas kritērijus un 
pa�as arī veic pieteikumu izvērtē�anu. Visās aplūkotajās valstīs ir izveidota vienota 
eksaminācijas sistēma un par nozīmīgāko atlases kritēriju ir kļuvu�i centralizēto 
pārbaudījumu rezultāti. Tomēr augstskolas vidusskolas beig�anas rezultātus vērtē 
at�ķirīgi un ņem tos vērā pēc saviem ieskatiem. Tā piemēram, Slovēnijā ļoti liela 
nozīme ir arī vidusskolas pēdējās klasēs saņemtajām atzīmēm. Lielākoties tiek ņemta 
vērā visos eksāmenos iegūto punktu summa nevis vērtējums atsevi�ķos priek�metos. 
Tāpēc skolēni izvēlas kārtot eksāmenus priek�metos, kas viņiem vislabāk padodas 
nevis tajos, kas ir saistīti ar turpmākām studijām. 
 
 Savukārt Skotijā nepiecie�ami vairāki sertifikāti priek�metos, kas saistās ar 
izvēlēto studiju virzienu. Augstskolas parasti atstāj izvēles iespējas reflektantiem, 
nenosakot, tie�i kuru priek�metu sertifikāti nepiecie�ami. Uzņem�anas 
priek�nosacījumos ietverti arī noteikti vērtējumi, kas jāsasniedz, lai iegūtu tiesības 
pretendēt uz studiju vietu. Vidusskolēniem tiek dota iespēja mācīties vēl vienu gadu 
papildus , lai iegūtu augstākā līmeņa sertifikātus, tomēr tiem nav iz�ķiro�as nozīmes 
reflektantu atlasē. 
 
 Līdz ar centralizēto eksāmenu ievie�anu Latvijā nosprausts mērķis 2004. gadā 
uzņemt augstskolu studentus, balstoties uz �o vidusskolas beig�anas eksāmenu 
rezultātiem. Augstskolu pārstāvji pret �ādu kārtību pau� samērā negatīvu attieksmi, ko 
pamato ar vidējās izglītības programmu neatbilstību augstskolu studiju programmām, 
kā arī ar draudiem tradicionālajai augstskolu autonomijai. Pakļaujoties Augstskolu 
likumam, kas nosaka uzņem�anu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, augstskolas 
vēlas izmantot da�ādus papildus nosacījumus, atlasot reflektantus.  
 

Latvijā izplatīts uzskats, ka vislabāk atlasīt studentus var ar eksāmeniem tie�i 
turpmāko studiju jomā. Pārejot uz vienotu eksamināciju, tas var radīt sare�ģījumus 
tajās programmās, kurām neatbilst konkrēti priek�meti vidusskolu programmās, 
piemēram, tiesību zinātnēs. Citās valstīs parasti �ādi speciāli iestājpārbaudījumi netiek 
rīkoti. 

 
 Aplūkojot studentu uzņem�anas kārtību citās valstīs, var teikt, ka lielākoties 
centralizēto eksāmenu rezultāti ir tikai viens no uzņem�anas kritērijiem. Kaut arī tiem 
parasti ir iz�ķiro�a nozīme, lai iestātos augstskolā, parasti tiek ņemti vērā arī daudzi 
citi faktori. Tā piemēram, Slovēnijā līdztekus eksāmenu rezultātiem liela nozīme ir arī 
sekmēm pēdējos divos vidusskolas gados, pie tam eksāmenu rezultāti dod aptuveni 
60%, bet pēdējo gadu atzīmes � aptuveni 40% no kopējā vērtējuma, uzņemot 
augstskolās. 
 
 Arī Skotijā centralizēto eksāmenu rezultāti ir nozīmīgākais, bet ne vienīgais 
studentu uzņem�anas kritērijs; piesakoties augstskolās jānorāda visas līdz�inējās 
izglīto�anās laikā kārtoto eksāmenu rezultāti, kā arī jāpievieno viena rekomendācija. 
 
 Lietuvā pastāvo�ā studentu uzņem�anas kārtība ir vislīdzīgākā tai, kas 
paredzēta arī Latvijā no 2004. gada � par galveno atlases kritēriju kalpo centralizēto 
eksāmenu rezultāti, bet iestājpārbaudījumi tiek organizēti atsevi�ķās specialitātēs, lai 
noteiktu reflektantu fizisko sagatavotību vai spējas da�ādos mākslas veidos. Pastāvot 
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�ādai atlases kārtībai, centralizēto eksāmenu rezultāti iegūst iz�ķiro�u nozīmi jaunie�u 
turpmākajā dzīves ceļā. No vienas puses, tie ir racionāls un praktisks kritērijs sadalot 
sabiedrībā ierobe�otus resursus. No otras puses, jāatceras, ka centralizēti eksāmeni 
savos principos balstās uz daudziem pieņēmumiem (piemēram, par statistiski normālo 
sadalījumu), kas nosaka eksāmenos iegūto vērtējumu precizitāti. Ja centralizētajos 
eksāmenos iegūtās atzīmes vai līmeņi tiek uztverti absolūti un ir vienīgais atlases 
kritērijs (tātad lielu nozīmi iegūst at�ķirības pat vērtējumu desmitdaļās), var ap�aubīt 
uzņem�anas precizitāti un taisnīgumu. 
 
 Pieaugot centralizēto eksāmenu nozīmei jaunie�u turpmākajā dzīvē, 
palielināsies arī garīgā un fiziskā slodze vidusskolēniem pēdējā gada laikā. Jāatzīmē, 
ka stress vidusskolas pārbaudījumu laikā ir kļuvis par nopietnu problēmu daudzās 
valstīs, piemēram, Japānā, kur eksāmenos pārsvarā ir vairākatbil�u jautājumi, kas 
pārbauda ļoti pla�as faktoloģiskas zinā�anas. 
 
 Otrs aspekts, ko veicina centralizēto eksāmenu nozīmes pieaugums, ir gala 
pārbaudījumu ietekme uz mācību procesu � skolotāji vairāk mācīs tās mācību 
programmas daļas, kas var tikt iekļautas centralizētajos eksāmenos. Arī priek�metiem, 
kuros centralizēto eksāmenu rezultāti visbie�āk kalpo par uzņem�anas kritēriju 
augstskolās, kopumā tiek pievērsta daudz lielāka vērība. Par to liecina arī Slovēnijas 
pieredze pēc centralizēto eksāmenu atjauno�anas mācību process ir pakārtots 
centralizētajiem gala pārbaudījumiem un citas, it īpa�i, rado�as aktivitātes skolā arvien 
samazinās. 
 
Eksaminācijas centri un augstskolas 
 

Gan Lietuvā, gan Slovēnijā augstskolu pārstāvji aktīvi iesaistās centralizēto 
eksāmenu uzdevumu sastādī�anā un darbu vērtē�anā, tāpēc augstskolas daudz lielākā 
mērā uzticas centralizēto eksāmenu rezultātiem. Iesaistī�anās paver arī iespējas 
ietekmēt procesu, tā augstskolu pārstāvji Lietuvā panāku�i, ka A līmeņa sertifikātos 
tiek norādīts, cik procenti eksāmena kārtotāju ir ieguvu�i tādu pa�u un zemāku 
vērtējumu. Līdz ar to eksāmens daudz labāk pilda savu funkciju būt par atlases 
kritēriju augstskolās. 
 
 Augstskolas sadarbojas ar eksaminācijas centriem arī reflektantu atlases 
procesā � centralizēto eksāmenu rezultātus augstskolas visbie�āk saņem tie�i no 
eksaminācijas centriem, tā tas notiek gan Skotijā, gan Slovēnijā un tiek plānots arī 
Lietuvā. 
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Centralizēto eksāmenu ievie�anas norise∗ 
 
Problēma  
 
 Pēdējo gadu laikā Latvijā ir strauji palielinājies studentu skaits. Salīdzinot ar 
citām valstīm, arī vidējo izglītību iegūst daudz skolēnu. Lai veicinātu taisnīgumu un 
adekvātu salīdzināmu novērtējumu izglītības sistēmā, 90. gadu vidū tika uzsākta 
centralizēto eksāmenu ievie�ana. Tomēr �ajā procesā Latvija saskārusies ar citās 
valstīts jau pazīstamu problēmu1 � vai viens pārbaudes darbs pilnvērtīgi spēj veikt 
divas tik nozīmīgas funkcijas kā vidējās izglītības līmeņa novērtējums un atlase 
studijām augstskolā. 
 
Situācijas raksturojums 
 
 Centralizēto eksāmenui ievie�ana Latvijā sākās 90. gadu vidū. Angļu valoda 
vidusskolas līmenī bija pirmais mācību priek�mets, kur izveidoja �āda veida 
pārbaudes darbu. Centralizēto eksāmenu rezultātu izmanto�ana uzņem�anai 
augstskolās sākās 90. gadu otrajā pusē. 2000. gadā izdarītie grozījumi Augstskolu 
likumā nosaka, ka �āda sistēma jāievie� visas valsts mērogā. Jaunā kārtība stāsies 
spēkā 2004. gadā un attieksies gan uz valsts, gan privātām augstskolām, gan 
akadēmiskām, gan profesionālām studiju programmām2. Pa�laik centralizētos 
eksāmenus iespējams kārtot vienpadsmit mācību priek�metos, bet 2005. gadā to skaits 
būs piecpadsmit.  
 Latvijā, lai iegūtu vidējo izglītību, jākārto eksāmeni. Daļa �o pārbaudes darbu 
nav centralizēti. �ī kārtība attiecas gan uz vispārējās vidējās, gan vidējās profesionālās 
izglītības iestādēm. Vidusskoluii beidzējiem jākārto pieci eksāmeni � divos valsts 
noteiktos mācību priek�metos, vienu izvēlas skola, bet atliku�os divus � pats skolēns. 
�ogad pirmo reizi centralizētos eksāmenus kārtoja arī profesionālo izglītības iestā�u 
beidzēji, turklāt visus piecus mācību priek�metus noteica ministrija. 
 Centralizētos eksāmenus sastāda un organizē Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs (ISEC), kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. 
�o institūciju finansē no valsts bud�eta. Centralizētie eksāmeni parasti notiek 12. 
klases beigās � jūnijā. Rezultātus skolēni uzzina 15. jūlijā, kad ISEC izsniedz 
sertifikātus par �o pārbaudes darbu kārto�anu. Vērtējums ir izteikts se�os līmeņosiii. 
 Pa�laik augstskolas jau ir noteiku�as, kuru centralizēto eksāmenu rezultātus 
ņems vērā 2004. gada uzņem�anā. Visbie�āk tas ir vērtējums matemātikā, sve�valodā 
un latvie�u valodā. Augstskolu likumā teikts, ka var izvirzīt arī papildus prasības, kas 
atbilst programmas specifikai. Pa�laik tādas apstiprināju�as Latvijas Mākslas 
akadēmija, Latvijas Policijas akadēmija un Banku augstskola3.  
 
 

                                                 
∗ Raksts publicēts Sorosa Fonda-Latvija izdotajā ikgadējā pārskatā par izglītību Latvijā. 
i Centralizēts eksāmens ir visas valsts mērogā organizēts pārbaudes darbs, kuru vērtē pēc vienotiem 
kritērijiem. 
ii Ar vidusskolām �ajā rakstā tiks saprastas gan vispārējās vidējās izglītības iestādes, kas ir pa�valību 
pārziņā, gan valsts ģimnāzijas, kuras pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. 
iii �A�, �B�, �C�, �D�, �E�, �F�, kur �A� nozīmē labāko, bet �F� � sliktāko rezultātu. 
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Starptautiskais salīdzinājums 
 
 Centralizētā eksaminācija vidējās izglītības nobeigumā un pārejā uz augstāko 
ir starptautiski izplatīta prakse. Latvija �ajā jomā daudz aizguvusi no Skotijas. Zināma 
līdzība ir ar Slovēnijas centralizēto eksamināciju, kura atzīta par īpa�i sekmīgu �ādas 
kārtības piemēru Austrumeiropā4. Atsevi�ķos aspektos arī kaimiņvalsts Lietuvas 
sistēmu var salīdzināt ar Latviju.  
 
Skotija 
 Saistībā ar centralizētās eksaminācijas ievie�anu Latvijā bie�i uzsver, ka daudz 
pārņemts no Skotijas pieredzes � teorētiskie aspekti no Lankasteras universitātes, bet 
praktiskie � no Skotijas eksaminācijas centra5. Tomēr Skotijas un Latvijas sistēmās ir 
vairākas būtiskas at�ķirības: 
 

• pirmkārt, Skotijas eksaminācijas centrs ir no valdības neatkarīga, sabiedriska 
organizācija6. 80% tā ieņēmumu veido privāti maksājumi par sniegtajiem 
pakalpojumiem, savukārt Latvijā ISEC ir IZM pakļautības iestāde un gandrīz 
pilnībā tiek finansēts no valsts bud�eta7. 

• otrkārt, Latvijā sertifikātu iegūst visi, kas kārto �o pārbaudes darbu, bet Skotijā 
eksāmenu var arī nenolikt8; 

• tre�kārt, Skotijā skolēni vidusskolā apgūst ne vairāk kā se�us priek�metus un 
visos liek centralizētos eksāmenus, turpretī Latvijas vidusskolēniem ir daudz 
vairāk priek�metu un ir jākārto ne mazāk kā pieci �āda veida pārbaudes darbi9; 

• ceturtkārt, Skotijas eksaminācijas centrs atbild tikai par pārbaudes darbiem, 
savukārt ISEC ir vēl divas nozīmīgas funkcijas � izglītības satura izstrāde, kā 
arī skolotāju tālākizglītība; 

• piektkārt, Latvijas un Skotijas sociāli ekonomiskie rādītāji at�ķiras � Skotijā ir 
divreiz vairāk iedzīvotāju un aptuveni se�as reizes lielāks IKP uz vienu 
iedzīvotājuiv10. 

 
Slovēnija 
 Slovēnijā tāpat kā Latvijā centralizētās eksaminācijas sistēmas ievie�ana sākās 
90. gadu vidū. Abās valstīs vidējo izglītību katru gadu iegūst līdzīgs skolēnu skaits �  
aptuveni piecpadsmit tūksto�i. Slovēnijā tāpat kā Latvijā ir pieci obligātie eksāmeni, 
turklāt visi ir centralizēti. Darbu vērtē�anas sistēma abās valstīs ir līdzīga � normatīvi-
kriteriālav. Gan Slovēnijā, gan Latvijā �ie eksāmeni notiek jūnija sākumā un rezultāti 
ir zināmi 15. jūlijā. Abās valstīts augstskolas var noteikt papildus uzņem�anas 
prasības. 
 
  Tomēr ir arī virkne at�ķirību: 

• pirmkārt, centralizētos eksāmenus Slovēnijā kārto vispārējās vidējās izglītības 
noslēgumā, kas nozīmē, ka tos liek tikai daļa skolēnu � profesionālo skolu 
beidzēji �os pārbaudes darbus var nekārtot; 

                                                 
iv Aprēķinus par centralizēto eksāmenu izmaksām Latvijā skatīt pielikumā. 
v Normatīvi-kriteriālā pieeja, kad vērtējumu veido gan atbilstība noteiktiem kritērijiem, gan skolēna 
sniegums salīdzinājumā ar citiem eksāmena kārtotājiem. 
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• otrkārt, centralizēto eksāmenu rezultāti ir obligāts priek�noteikums 

uzņem�anai tikai universitātes tipa augstskolās � tehniskajās augstskolās �āda 
nosacījuma nav; 

• tre�kārt, Slovēnijā reflektanti savus pieteikumus sūta uz centralizētu 
institūciju, bet Latvijā iesniedz tie�i augstskolās. 

 
Interesanti, ka Slovēnijā universitātes bija tās, kas ierosināja ieviest centralizētos 
eksāmenus11. Turpretim Latvijā, kā liecina ISEC pārstāvju teiktais, drīzāk bijusi 
vērojama zināma pretestībā no augstskolu puses. 
 
Lietuva 
 Lietuvas un Latvijas vidusskolas nobeiguma eksāmeniem ir vairāk at�ķirību 
nekā līdzību. Kaimiņvalstī �ie pārbaudes darbi ir divu līmeņu, no kuriem tikai vieni ir 
pilnībā centralizēti un dod iespēju iestāties augstskolās. To, kura veida eksāmenu 
kārtot, izvēlas skolēns. Centralizētie pārbaudes darbi notiek maijā un jūnijā 
reģionālajos eksaminācijas centros, kas parasti atrodas augstskolu telpās. Ja skolēns �o 
pārbaudes darbu nenokārto, viņam ir iespēja likt vieglāko otrā līmeņa eksāmenu, kur� 
ir tikai daļēji centralizēts. Lai gan to sastāda Nacionālais eksaminācijas centrs, 
labo�ana notiek skolā. �os pārbaudes darbus at�ķirībā no pilnībā centralizētajiem 
vērtē desmit ballu skalā un līdz to da�ādu līmeņu eksāmenu rezultāti nav salīdzināmi.  

Latvijas un Lietuvas līdzīga iezīme ir tā, ka vidusskolas nobeigumā jākārto 
pieci eksāmeni, bet kaimiņvalstī tikai vienu priek�metu � lietuvie�u valodu � kārto 
visi skolēni, pārējos var izvēlēties12.  
 
 
Normatīvo dokumentu analīze  
 
 Centralizēto eksāmenu ievie�anu Latvijā regulē vesela virkne normatīvo 
dokumentu, sākot ar Izglītības likumu un Augstskolu likumu un beidzot ar da�ādiem 
Ministru Kabineta noteikumiem, IZM rīkojumiem, Augstākās izglītības padomes 
lēmumiem.  
 Uzņem�anu augstākās izglītības programmās nosaka Augstskolu likuma 46. 
pants, kurā teikts, ka no 2004. gada tai jānotiek, balstoties uz centralizēto eksāmenu 
rezultātiem, un ka �centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību izstrādā Izglītības 
un zinātnes ministrija�. Vēl �ajā pantā minēts, ka �augstskola, saskaņojot ar 
Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildus prasības attiecībā uz speciālu 
iepriek�ējo izglītību, īpa�u piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi.�  
 Vispretrunīgākie viedokļi pastāv attiecībā uz Augstskolu likuma 46. panta 
punktu par to, ka uzņem�ana un reģistrācija augstskolās jāuzsāk ne vēlāk kā divas 
nedēļas pēc tam, kad vidējās izglītības iestādēs beidzies mācību gads13. Grūtības �eit 
rada vairāki apstākļi: 
 

• pirmkārt, centralizētie eksāmeni notiek pēc tam, kad ir beidzies mācību gads, 
proti, jūnijā; 

• otrkārt, no 2004. gada, lai reflektants varētu pieteikties studijām, viņam  jāzina 
savi centralizēto eksāmenu rezultāti; 
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• tre�kārt, līdz pat 2004. gadam ISEC darba apjoms  pieaugs un jau ar pa�reizējo 
eksāmenu kārtotāju skaitu centrs ir pārslogots jūnija beigās un jūlija sākumā. 

 
Augstskolu interesēs ir sākt pieteikumu pieņem�anu pēc iespējas ātrāk, lai 

uzņemtu labāk sagatavotos studentus. Turklāt �is likuma punkts ir pretrunā ar IZM 
rīkojumu par uzņem�anu Latvijas augstskolās, kur teikts, ka �pieteik�anos studijām 
(..) augstskolas ir tiesīgas sākt ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc 12. klases mācību gada 
beigām.14� Kā atzina kāds eksperts, pa�laik likumīgi īstenot uzņem�anu augstskolā 
nemaz nav iespējams.  
 Apstiprināti arī �Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises 
kārtību�, kuri stāsies spēkā 2003. gada 1. septembrī. Tajos teikts, ka eksāmenus 
organizē ISEC un �pa�valdību izglītības pārvaldes kopīgi ar izglītības iestādēm�, kā 
arī, ka skolām līdz 15. decembrim ISEC jānosūta pieteikumi �o pārbaudes darbu 
kārto�anai. �ajā dokumentā teikts arī, ka �eksāmeni organizējami valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartā noteiktajos mācību priek�metos.�15  
 
Valsts izglītības politikas mērķis � taisnīguma veicinā�ana 
 
 Viens no centralizēto eksāmenu uzdevumiem ir taisnīguma veicinā�ana. Tam 
ir vairāki aspekti, pirmkārt, vienāds pārbaudes darbs visās skolās, otrkārt, augstskolu 
uzņem�anas prasību salīdzino�a pārskatāmība, tre�kārt, normatīva centralizēto 
eksāmenu vērtē�ana. 
 Latvijai raksturīga salīdzino�i decentralizēta izglītības sistēma � skolas ir ļoti 
at�ķirīgas gan resursu, gan izglītības kvalitātes ziņā. Līdz �im bija iespējams, ka par 
vienu un to pa�u zinā�anu līmeni varēja saņemt ļoti da�ādus vērtējumus. Savukārt, 
liekot centralizētos eksāmenus, �āda iespēja nepastāv, jo: 
 

• pirmkārt, visi skolēni �os pārbaudes darbus kārto vienādos apstākļos � vienā 
laikā un patstāvīgi, bez citu palīdzības; 

• otrkārt, eksāmena saturs visiem vidusskolas beidzējiem ir vienāds un tas nav 
iepriek� zināms; 

• tre�kārt, darbu vērtē�ana ir precīzi standartizēta (normatīva) � visiem tā notiek 
pēc vieniem kritērijiem. 

 
Ja skolēns domā, ka viņa darba vērtējumā ir kļūda, nedēļas laikā pēc sertifikāta 

saņem�anas viņ� var iesniegt ISEC apelācijas lūgumu16. Biju�i atsevi�ķi gadījumi, kad 
centralizētā eksāmena vērtējums ticis mainīts. 
 Lai gan normatīvajos dokumentos17 teikts, ka iestājeksāmeniem augstskolās 
jāatbilst vidējās izglītības līmenim, par to ir grūti pārliecināties. Pa�laik uzņem�anu 
lielā mērā nosaka augstskolu Senātu lēmumi, kuros definētas konkrētas prasības. Tās 
mēdz būt ļoti da�ādas � atsevi�ķās augstākās izglītības iestādēs jau tagad ņem vērā 
centralizēto eksāmenu rezultātus, tomēr vairumā gadījumu jākārto augstskolu 
izstrādāti iestājeksāmeni, savukārt da�ās iz�ķiro�as ir vidējās izglītības atestāta 
atzīmes.  
 Uzņemot augstskolās ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, sistēma kļūs 
pārredzamāka (caurspīdīgāka) � jau pa�laik augstākās izglītības mācību iestādes ir 
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paziņoju�as, kuru priek�metu vērtējumus ņems vērā 2004. gadā. Ar �īm prasībām var 
iepazīties IZM mājas lapā18.  

Uzņem�anas pārskatāmībai ir vēl viens aspekts � pa�laik augstskolas 
reģistrāciju sāk ļoti da�ādos laikos. Atsevi�ķās programmās pieteik�anās beigu 
termiņ� ir 1. marts, citās tas ilgst līdz pat 20. septembrim. Pārejot uz uzņem�anu ar 
centralizēto eksāmenu rezultātiem, no vienas puses, būs jārēķinās ar to, kad tiek 
izsniegti sertifikāti, no otras� augstskolas ir ieinteresētas sākt reģistrāciju pēc iespējas 
ātrāk, lai iegūtu labāk sagatavotus studentus. 

Jaunās kārtības ieguvums būs arī tas, ka skolēnam pārbaudes darbs vienā 
mācību priek�metā nebūs jākārto divas reizes, lai beigtu vidējo izglītību un lai iestātos 
augstskolā, kā tas bie�i vien notiek pa�laik.  
 Lai gan centralizētos eksāmenus vērtē saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, 
rezultāti sadalās tā, ka neliels skolēnu skaits iegūst augstāko (�A�) un zemāko (�F�) 
līmeni. Pārsvarā sasniegumi ir viduvēji. Līdz�inējā pieredze liecina, ka labāki rādītāji 
ir tajās eksāmenu daļās, kas pārbauda zinā�anas un pamatprasmes. Zemāks 
vērtējums� tur, kur nepiecie�amas sare�ģītākas sintēzes un analīzes iemaņas. Tomēr 
eksāmena rezultāti kopumā visas valsts mērogā vairāk vai mazāk atbilst �normālajam 
sadalījumam�19. 
 
Vidusskolas beig�anas eksāmeni 
 
 Viena no galvenajām centralizētā eksāmena funkcijām ir vidējā izglītībā 
sasniegtā zinā�anu līmeņa novērtējums. �ajā gadījumā svarīgi, ka pārbaudes darbam ir 
normatīvajos dokumentos ietverti vērtē�anas kritēriji. Tos veido �Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu�, �Noteikumi par valsts profesionālās izglītības 
standartu un valsts arodizglītības standartu� , kā arī mācību priek�metu standarti.  
 
Vidējās izglītības standarts 
 Vidējās izglītības standartā noteikts, ka Latvijā var īstenot četras da�ādas 
vispārējās izglītības programmas � vispārizglītojo�o, humanitāro un sociālo, 
dabaszinātņu un matemātikas, profesionālo. Katru no tām veido visām vienādi 
obligātie priek�metivi, kas aizņem aptuveni pusi mācību laika, un izvēles daļa, kas arī 
ir noteikta katras programmas standartā. Skolas ietvaros var īstenot vairākas izglītības 
programmas. Visizplatītākās ir vispārizglītojo�ā, kā arī humanitārā un sociālā. Pa�laik 
Latvijā īsteno 994 vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras līdz 2002. gada 
vasarai bija jālicencē IZM Vispārējās izglītības departamentā. 
 Vidējās profesionālās izglītības programmas pa�laik apgūst mazāk nekā tre�ā 
daļa attiecīgās vecumgrupas  skolēnu. Pagaidām vairums arodskolu tikai pastarpināti 
atrodas IZM pakļautībā, jo tās finansē attiecīgās nozares ministrijas. Profesionālās 
izglītības saturu veido praktiskā un teorētiskā daļa. Pēdējā aptuveni atbilst 
obligātajiem mācību priek�metiem vidusskolās, tomēr tiem atvēlēts mazāk stundu 
nekā vispārējā vidējā izglītībā.  
 �ogad centralizētos eksāmenus kārtoja gan vispārizglītojo�o, gan profesionālo 
skolu beidzēji, kuru sagatavotības līmenis �ajos mācību priek�metos at�ķiras. Eksperts 
no ISEC arī atzina, ka ir ļoti grūti izveidot pārbaudes darbu, kas novērtētu zinā�anas 

                                                 
vi Tajā iekļauta latvie�u valoda un literatūra, pirmā sve�valoda, otrā sve�valoda, matemātika, vēsture, 
sports, biznesa ekonomiskie pamati un lieti�ķā informātika. 
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gan arodskolās, gan vidusskolās. Situāciju raksturo 2002. gada matemātikas 
centralizētā eksāmena rezultāti � profesionālo tāpat kā vakara maiņu vidusskolu 
beidzēji ir saņēmu�i tikai zemākos līmeņus. Turklāt ar nākamo gadu pārbaudes darbs 
arodskolu beidzējiem, kas gribēs iegūt arī vidējās izglītības diplomu, būs obligāts. �o 
skolu audzēkņi būs neizdevīgākā situācijā arī tāpēc, ka visus piecus priek�metus, 
kuros jākārto eksāmeni, nosaka ministrija. 
 
Mācību priek�metu standarti 

Vispārējās vidējās izglītības standarts tikai nosaka, kuros priek�metos (gan 
obligātajos, gan izvēles) jāievie� centralizētie eksāmenivii. Kā paskaidroja kāds 
eksperts no IZM, �ādu pārbaudes darbu var organizēt, ja programmā ir vismaz 105 
stundas pusgadā. Savukārt kritērijus centralizēto eksāmenu vērtē�anai piedāvā mācību 
priek�metu standarti, no kuriem liela daļa ir izstrādāti vēl 90. gadu sākumā. Pa�laik 
ISEC ir izveidojis jaunus �o dokumentu projektus un notiek to izmēģinā�ana.  

Jau ir atklājusies da�u mācību priek�metu standartu projektu neefektivitāte. 
Konkrēts piemērs �ajā ziņā ir vidusskolas dabaszinību kurss � pirmkārt, neviena 
augstskola nav pieprasījusi �ī eksāmena sertifikātu par uzņem�anas kritēriju, otrkārt, 
lai gan to mācās liels skolēnu skaits, �ogad eksāmenu (ne centralizēto) kārtoja 149 
cilvēki, tre�kārt, kāds eksperts no augstskolas izteicās, ka iegūto zinā�anu kvalitāte ir 
ļoti zema.  

Priek�metos, kuros jaunie mācību priek�metu standarti jau apstiprināti, tie ir 
ļoti īsi (vēsturē � četras lapaspuses). �iem dokumentiem ir �ādas galvenās sadaļas: 
pirmkārt, mērķi un uzdevumi, otrkārt, saturs, tre�kārt, prasības jeb kritēriji kursa 
apguvei, ceturtkārt, pārbaudes formas. Salīdzino�i vispārīgie standarti jākonkretizē 
pedagogam, izstrādājot priek�meta programmu attiecīgajā skolā. Tomēr, kā atzina 
kāds eksperts no ISEC, Latvijas skolotājiem trūkst pieredzes un iemaņu �ādu politikas 
dokumentu veido�anā.  
 
Iestājeksāmeni augstskolās 
 
 Augstskolās pa�laik īsteno aptuveni 200 pirmā līmeņa augstākās izglītības 
programmuviii 20� tikai Latvijas Universitātē vien to ir vairāk nekā 40. Tās, tāpat kā 
vidējā izglītībā, ir jālicencē Izglītības un zinātnes ministrijā (Augstākās izglītības 
departamentā), tomēr �ī procedūra ir diezgan formāla. Augstākās izglītības atbilstību 
noteiktām kvalitātes prasībām nosaka ar akreditācijas palīdzību, kuru Latvijā pārsvarā 
īsteno ārzemju eksperti.  
 Ik gadu augstskola ar Senāta lēmumu apstiprina Uzņem�anas noteikumus, 
kuros noteikti atlases kritēriji katrai studiju programmai. Atsevi�ķās augstākās 
izglītības iestādēs reflektantiem jau tagad jākārto vienots pārbaudījums. Pa�laik 
visiem, kas stājas Latvijas Universitātē, jāliek tests latvie�u valodā, kuru sastāda �īs 
augstskolas pasniedzēji. Tāpat vairumā Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
                                                 
vii Līdz 2005. gada 1. septembrim tos plānots ieviest latvie�u valodā un literatūrā, latvie�u valodā un 
literatūrā (mazākumtautību izglītības programmām), angļu valodā, franču valodā, vācu valodā, krievu 
valodā, vēsturē, bieznesa ekonomiskajos pamatos, ģeogrāfijā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, 
dabaszinībās un kultūras vēsutrē. 
viii Uzņem�ana ar centralizēto eksāmenu rezultātu palīdzību no 2004. gada attieksies uz visām pirmā 
līmeņa augstākās izglītības programmām t. sk. bakalaura programmām, profesionālajām programmām, 
kas ietver bakalaura standartu, profesionālās augstākās izglītības programmām, koled�u programmām.  
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programmu jākārto pārbaudījums matemātikā. Tomēr pla�ākā mērogā vienota 
eksaminācija, uzņemot augstskolās, pa�laik nav ieviesta.  

Saskaņā ar Augstskolu likumu, 2004. gadā uzņem�ana visās pirmā līmeņa 
augstākās izglītības programmās būs jāveic, balstoties uz centralizēto eksāmenu 
rezultātiem. Lielākajās universitātēs (Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas 
Universitātē) vairumā programmu jau 2003. gadā atlasi veiks ar �o pārbaudes darbu 
palīdzību21. Atsevi�ķās ļoti pieprasītās sociālo zinātņu specialitātes nākamgad plānots 
salīdzināt reflektantu iestājpārbaudījumu un centralizēto eksāmenu rezultātus.  
 Jau tagad diezgan liela vienprātība valda attiecībā uz to, ka atsevi�ķās 
augstskolās tādās kā Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, arī 
Rīgas Ekonomikas augstskola, uzņem�anas prasībām jābūt īpa�ām. Da�as no tām 
savus papildus noteikumus uzņem�anai jau ir apstiprināju�as Augstākās izglītības 
padomē. Attiecībā uz Rīgas Ekonomikas augstskolu izskanējis viedoklis, ka tai tiks 
izveidots īpa�s punkts Augstskolu likumā, jo tās finansējums nāk no ārvalstīm. �ī ir 
arī viena no presti�ākajām augstskolām Latvijā, tāpēc pa�laik tajā iestājeksāmeni 
notiek divās daļās � rakstisks pārbaudījums un intervijas ar reflektantiem. 
 Līdz �im daļā augstskolu, lai atvieglotu iestā�anos studiju programmās, tika 
organizēti sagatavo�anas kursi. Tie deva arī papildus ienākumus mācību iestādēm. 
Pa�laik Latvijas Universitāte ir vienīgā, kas, sākot ar 2003. gadu, ir piedāvājusi 
sagatavot reflektantus centralizēto eksāmenu kārto�anai22. Īpa�i vērtīgi �ie kursi būs 
tiem, kas vidējo izglītību ieguvu�i agrāk un kuriem līdz ar to nav sertifikātu par 
centralizēto eksāmenu kārto�anu. 
 Kopumā katrā studiju programmā par 2004. gada uzņem�anas kritēriju 
pieprasīti vairāku centralizēto eksāmenu rezultāti. Tas nozīmē, ka, pirmkārt, 
paaugstināsies �o pārbaudes darbu statuss, otrkārt, skolēniem būs jākārtot vairāk 
centralizēto eksāmenu nekā pa�laik, tre�kārt, iespējas pieteikties ļoti at�ķirīgās studiju 
programmās būs ierobe�otas. 
                                                                                                                                                                         
Centralizētais eksāmens vēsturē 
  
 Vēsture kā mācību priek�mets ir īpa�i veiksmīgs centralizētās eksaminācijas 
ievie�anas piemērs. Tam ir vairāki aspekti: 
 

• vēsturē izstrādāts jauns vidējās izglītības standarts (apstiprināts 1998. gadā)� 
turpretim citos mācību priek�metos �is dokuments vēl ir tap�anas stadijā; 

• ļoti aktīvi darbojas vēstures skolotāju asociācija, kuras pārstāvji ir 
iesaistīju�ies da�ādās starptautiskās pieredzes apmaiņas programmās. Līdz ar 
to viņiem bijusi iespēja gūt zinā�anas un pieredzi, lai metodiski pareizi 
izstrādātu mācību priek�metu standartu un centralizēto eksāmenu;  

• 2002. gadā Latvijas Universitātes vēstures bakalaura studiju programmā 
studentus uzņēma, balstoties uz centralizētā eksāmena rezultātiem. Jāatzīmē 
gan, ka eksāmena daļu īpatsvars kopējā vērtējumā tika mainīts un  
reflektantiem papildus bija jākārto augstskolas izveidots pārbaudījums latvie�u 
valodā; 

• LU vēsturnieki jau ilgsto�i piedalās centralizētā eksāmena izveidē � atsevi�ķi 
augstskolas pasniedzēji pat pilnībā izstrādā vienu no pārbaudes darba daļām; 
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• veiksmīgu vēstures centralizētā eksāmena īsteno�anu veicina arī tas, ka �is 
mācību priek�mets ir obligāts visās vidējās izglītības iestādēs.  

 
Tomēr arī �ajā gadījumā ir atsevi�ķas problēmas. Kā attiecībā uz centralizēto 

eksāmenu izveidi atzina kāds eksperts, metodoloģiski pareizi būtu katram standarta 
punktam piemeklēt atbilsto�u jautājumu, tomēr Latvijā tas notiekot otrādi � vispirms 
ir uzdevums un pēc tam tiek noskaidrota tā saistība ar standartu. �ādai pieejai ir arī 
pozitīva iezīme � pārbaudes darbs iznāk viengabalaināks.  
 Vēstures centralizētā eksāmena pamatforma un struktūra jau vairākus gadus ir 
nemainīga. Tas sastāv no trīs daļām, kur 40% veido zinā�anu pārbaude, 40% �
prasmes un 20% � eseja. Tie�i pēdējās daļas īpatsvars tika palielināts uzņemot vētures 
bakalaura programmā ar centralizēto eksāmenu rezultātu palīdzību. 
 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
 
 

ISEC ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā eso�a valsts pārvaldes 
institūcija. Tās galvenās funkcijas ir izglītības satura izstrāde, izglītības kvalitātes 
diagnostika un kontrole, kā arī pedagogu tālākizglītības nodro�inā�ana. Centru finansē 
no valsts bud�eta.  

Administratīvais darbs pie centralizētajiem eksāmeniem sākas oktobra beigās, 
novembra sākumā, kad ISEC saņem skolēnu pieteikumus pārbaudes darbu kārto�anai. 
Nākamais solis ir skaitliskā saraksta sagatavo�ana, kuru pēc tam nosūta skolām 
pārbaudī�anai. Tad sastāda vārdisko sarakstu, ko pārbauda divas reizes. Ļoti noslogots 
ISEC ir maijā, jūnijā un jūlijā. Sertifikātus izsniedz 15. jūlijā un trīs nedēļas pirms tam 
notiek intensīvs vērtē�anas darbs, kurā piedalās aptuveni 1000 cilvēku. Salīdzino�i 
liela daļa centra finansējuma aiziet tie�i uz vērtē�anu. Oktobrī izglītības pārval�u 
metodiķi un ISEC pārstāvji analizē iepriek�ējā mācību gada eksāmenu rezultātus. 
 Jebkura centralizētā eksāmena (tajā skaitā arī vēstures) izveido�ana ir gandrīz 
divus gadus ilgs process. Vispirms ISEC pasūta skolotājiem uzdevumus, eksāmena 
daļu vai eksāmenu kopumā (at�ķiras da�ādos priek�metos). Centra darbinieki tos 
caurskata, atmetot nederīgo. Nākamais solis � uzdevumus veic atsevi�ķu skolu 
skolēni, kuriem tie noteikti nebūs eksāmenā, jo �ī procedūra notiek ar gada rezervi. 
Problēma �ajā gadījumā ir, ka mācību iestādes, kurās notiek aprobācija, neizvēlas 
nejau�i � gan finansiālu apsvērumu, gan �o pārbaudes darbu slepenības dēļ � tās 
parasti ir Rīgas skolas, ar kurām ISEC ir cie�āka sadarbība.  Tad, balstoties uz 
izmēģinā�anā iegūtajiem rezultātiem, tiek izstrādāts centralizētā eksāmena galīgais 
variants. 
 Teorētiskajos pētījumos uzsver, ka institūcijai, kas īsteno centralizēto 
eksamināciju jābūt kvalificētai (efficient), uzticamai un autonomai23. Pa�laik saistībā 
ar ISEC problemātisks ir pēdējais aspekts � to gandrīz pilnībā finansē no valsts 
bud�eta un centrs ir tie�ā Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Tas nozīmē gan 
elastības trūkumu līdzekļu pie�ķir�anā � tie�i �ī iemesla dēļ krasi at�ķiras ISEC 
plānotie un faktiskie izdevumi (skatīt pielikumu nr. 1) � gan arī iespēju ministrijai 
kontrolēt centralizēto eksamināciju. Piemēram, lai gan nākamgad ieplānoti divi jauni 
�āda veida pārbaudes darbi (kultūras vēsturē un biznesa ekonomikas pamatos), līdz 
pat decembra vidum nav zināms, vai nauda to īsteno�anai tiks pie�ķirta, vai, nē. 
Pa�reizējā finansē�anas shēma, kad līdzekļus gandrīz pilnībā pie�ķir no valsts  
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bud�eta, ir pārāk birokrātiska, lai nodro�inātu tik elastīgas institūcijas kā ISEC 
efektīvu darbību.  
 
 
 
Secinājumi 
 
 Centralizētā eksaminācija vidējās izglītības nobeigumā ir starptautiski izplatīta 
prakse. Kop� 90. gadu vidus to ievie� arī Latvijā. Centralizētā eksāmena nozīme 
palielināsies 2004. gadā, kad augstākās izglītības programmās sāks uzņemt ar to 
rezultātu palīdzību. �im pārbaudes darbam var no�ķirt divas galvenās funkcijas, 
pirmkārt, vidējā izglītībā sasniegtā zinā�anu līmeņa novērtējums, otrkārt, atlase 
studijām augstskolā. 
 Starptautiskā pieredze liecina, ka pilnībā un visas valsts mērogā abas �īs 
funkcijas viens pārbaudes darbs nevar veikt. Slovēnijas gadījumā centralizēto 
eksāmenu kārto�ana ir obligāta tikai vispārējās vidējās izglītības noslēgumā, kā arī 
uzņem�anai akadēmiska tipa augstskolās, proti, universitātēs. Turklāt atsevi�ķās 
programmās iespējams noteikt papildus iestājeksāmenus. Skotijā tāpat kā Latvijā 
vidējās izglītības noslēgumā skolēns kārto piecus centralizētus eksāmenus, tomēr 
vairākos aspektos abu valstu sistēmas būtiski at�ķiras. Pirmkārt, Latvijā ne visi 
vidusskolas nobeiguma eksāmeni ir centralizēti, kā tas ir Skotijas gadījumā. Otrkārt, 
Skotijā augstskolas par uzņem�anas kritērijiem var izmantot atbilsto�āku centralizēto 
eksāmenu rezultātus, jo tos kārto pla�ākā mācību priek�metu spektrā. Lietuvas 
īpatnība ir vidusskolas nobeiguma eksaminācija divos līmeņos. Tikai viens no tiem 
dod iespēju iestāties augstākās izglītības mācību iestādēs. Tajā pat laikā skolēni, kas 
neturpinās mācīties, var saņemt pozitīvu savu zinā�anu novērtējumu, kārtojot vieglāko 
eksāmenu.  
 Latvijā centralizētos eksāmenus vērtē gan attiecībā pret visu kārtotāju 
rezultātiem, gan saistībā ar noteiktiem kritērijiem. Normatīvā elementa galvenais 
uzdevums ir atlasīt skolēnus, kas priek�metu pārzina vislabāk, lai viņi varētu turpināt 
mācības augstskolā. Savukārt kriteriālās vērtē�anas mērķis ir parādīt, kādā līmenī 
apgūts vidusskolas kurss. Problemātiski ir vairāki aspekti, pirmkārt, vienotu eksāmenu 
kārto skolēni, kas mācīju�ies pēc at�ķirīgiem vidējās izglītības standartiem, otrkārt, 
normatīvās vērtē�anas dēļ da�ādu gadu rezultātu salīdzinājums nav viennozīmīgs, 
tre�kārt, centralizēts eksāmens nenomēra augstākā līmeņa kognitīvās (piemēram, 
sintēzes) iemaņas. 
 Starptautiskā pieredze liecina, ka uzņem�anu augstskolās ar centralizēto 
eksāmenu rezultātiem apgrūtina pārāk liela sadrumstalotība augstākās izglītības 
sektorā. �ī problēma attiecas arī uz Latviju: pirmkārt, augstākās izglītības iestādes ir 
ļoti da�ādas � gan privātas, gan valsts, tādas, kas īsteno vienu studiju programmu, un 
tādas, kurās to ir četrdesmit. Otrkārt, augstskolās ir specifiski studiju virzieni un 
specialitātes, kurās atbilsto�ākos studentus nevar atlasīt ar centralizēto eksāmenu 
rezultātu palīdzību. Tre�kārt, ļoti at�ķirīgs ir programmu presti�s � sociālajās zinātnēs 
par vienu studiju vietu konkurē vairāk nekā desmit reflektantu, bet atsevi�ķas 
tehniskās specialitātēs nav iespējams nokomplektēt grupas. 
 Jāpiekrīt kāda eksperta izteiktajam vērtējumam24, ka centralizētajai 
eksaminācijai ir ne tikai tehniski, bet arī vesela virkne politisku aspektu � tā  nav tikai 
zinā�anu pārbaudes forma, bet arī valsts izglītības politikas veido�anas instruments. 
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Iz�ķiro�a nozīme �ādiem aspektiem, vai centralizēto eksamināciju organizē valsts vai 
privāta institūcija, tā notiek visās vai tikai daļā skolu, �o pārbaudes darbu rezultāti ir 
vienīgais vai tikai viens no augstskolas uzņem�anas kritērijiem. 
 
Ieteikumi 
 

• Izdarīt grozījumus Augstskolu likumā, mainot 46. panta 3. punkta 
formulējumu un nosakot, ka uzņem�ana augstskolās var sākties ne agrāk kā 
pēc centralizēto eksāmenu rezultātu saņem�anas.  

• Iesaistīt augstskolu pārstāvjus centralizēto eksāmenu metodoloģijas izstrādē, 
lai nepiecie�amības gadījumā būtu iespējams koriģēt pārbaudes darba daļu 
īpatsvaru kopvērtējumā, uzsākot uzņem�anu ar centralizēto eksāmenu 
rezultātu palīdzību. 

• Pieļaut iespēju � sākotnējo atlasi veikt ar centralizēto eksāmenu rezultātu 
palīdzību, bet galīgo atlasi  � atbilsto�i augstskolu papildus vērtējumam. 

• Savlaicīgi informēt vidusskolēnus par to, kādu centralizēto eksāmenu rezultāti 
nepiecie�ami, lai iestātos konkrētās studiju programmās.  

• Noteikt, ka profesionālajā tāpat kā vispārējā vidējā izglītībā ar IZM rīkojumu 
nosaka eksāmenu kārto�anu tikai divos priek�metos � pārējos ļaut skolēnam 
(vai skolai) brīvi izvēlēties. 

• Eksāmenus aprobēt skolās, kuras pēc svarīgiem parametriem (piemēram, 
apdzīvotas vietas veida) līdzinās visām Latvijas skolām, proti, nodro�ināt 
jautājumu pārbaudi balstoties uz reprezentatīvu izlasi. 

• Centralizēto eksāmenu norisi daļēji finansēt no pa�valdību bud�eta. Konkrētā 
summa varētu būt saistīta ar to, cik daudz izglītības pārvaldes pārziņā eso�u 
skolēnu  �o pārbaudes darbu kārtos.  

 
 
 

Pielikums nr. 1 
Centralizētās eksaminācijas izmaksu novērtējums 

 
IZM faktiskie izdevumi 2001. gadā bija  81 936 547 Ls25. 
 
No valsts pamatbud�eta segtie ISECix izdevumi 2001. gadā (Ls)26 
 Apstiprināts 

likumā 
Faktiskā 
izpilde 

Izdevumi (kopā)x: 143 461 141 457 
atalgojumi 96 645 59 620 
komandējumi 1 776 1 517 
pārējie uzturē�anas 
izdevumi 

25 183 60 466 

izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

19 857 19 854 

                                                 
ix Aprēķini veikti pirms Pedagogu izglītības attīstības centra pievieno�anas ISEC. 
x �ajā summā nav iekļauti 19,015 Ls, ko ISEC saņēma no privātpersonām un uzņēmējsabiedrībām kā 
ziedojumus un dāvinājumus. �īs summa tikusi iztērēta pamatlīdzekļu iegādei. 
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Vidusskolas centralizēto eksāmenu izmaksas 2002. gadā (Ls). 
Mācību 
priek�mets 

Eksāmena izmaksas 
uz vienu skolēnuxi 

Eksāmena kārtotāju 
skaits27 

Izmaksas kopā 

Angļu v. 2,80 14022 39 261,60 
Vācu val. 3,05 2977 9 079,85 
Valsts v. 2,84 7501 21 302,84 
Vēsture 2,44 4057 9 899,08 
Matemātika 1,88 6687 12 571,56 
Bioloģija 1,64 2498 4 796,16 
Ģeogrāfija 1,80 10863 19 553,40 
Fizika 3,43 408 1 399,44 
Ķīmija 3,25 463 1 504,75 
Kopā   119 368,68 
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