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Par Valsts policijas klātbūtnes atcelšanu centralizēto eksāmenu norisē
 
 

Sākoties  eksāmenu  laikam,  plašsaziņas  līdzekļos  izskanēja  informācija,  ka  Valsts
policija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvjiem centralizēto eksāmenu
norises  laikā  veiks  preventīvus  pasākumus  skolās,  kurās  notiek  eksāmeni,  lai  novērstu
centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu. Pagājušajā mācību gadā tika uzsākta
tiesvedība  četros  gadījumos  par  centralizēto  eksāmenu prettiesisku izpaušanu,  2018.  gadā
vienā un 2017. gadā divos gadījumos.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību, ka
pie  atbildības  ir  jāsauc  pārkāpēji,  iespējams  soda  mēri  jāpaaugstina,  taču  norādām  par
skaitliski mazo pārkāpumu skaitu un nesamērīgajām aktivitātēm no VISC un Valsts policijas
puses.  Tas  ir  ļoti  mazs  procents  no  visām  izglītības  iestādēm,  kurās  tiek  organizēti
centralizētie eksāmeni, tāpēc būtu jādomā par stingrākiem, bet ne tik pazemojošiem kontroles
mehānismiem. Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību nosaka,
ka centralizētajā  eksāmenā piedalās  novērotāji,  kas  var  būt  no VISC, Izglītības  kvalitātes
valsts  dienesta,  pašvaldības  norīkots  citas  izglītības  iestādes  pedagogs  vai  pašvaldības
izglītības pārvaldes norīkots atbildīgais darbinieks, kura pienākumos ir uzraudzīt eksāmenu
norises  atbilstību  normatīvajos  aktos  noteiktajām  prasībām.  Nav  skaidrs,  kādēļ  šobrīd
eksāmenu  norisē  ir  jātērē  vēl  papildus  valsts  resursi  -  jāiesaista  Valsts  policija.  Pie  tam,
šobrīd, kad skolās ir jānodrošina eksāmenu norise atbilstoši arī visiem epidemioloģiskajiem
nosacījumiem valstī, šādi paziņojumi tikai vairo spriedzi un stresu izglītības iestādēs, kā arī
negatīvi  ietekmē pedagoga profesijas  prestižu.  Policijas  klātbūtne  var  palielināt  stresu arī
skolēniem eksāmenu kārtošanas laikā un var ietekmēt negatīvi rezultātus.

LIZDA  aicina  VISC  ieguldīt  resursus  savlaicīgai  mācību  programmu  paraugu,
kvalitatīvu  mācību  līdzekļu   izstrādei,  pedagogu  profesionālā  un  metodiskā  atbalsta
nodrošināšanai,  jaunā  satura  īstenošanas  uzsākšanai,  lai  pedagogi  varētu  veltīt  visu  savu
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uzmanību  tiešajam  darbam  klasē  un  kvalitatīvi  veikt  savus  darba  pienākumus,  nevis
nelietderīgi tērēt valsts resursus un vairot spriedzi sabiedrībā un izglītības iestādēs.
LIZDA uzskata,  ka nav pieļaujama un jāatceļ  Valsts  policijas  klātbūtne izglītības  iestādēs
centralizēto eksāmenu laikā, jo tā ir klaja IZM un Valsts policijas neuzticēšanās skolēniem,
pedagogiem, jau tā zemā pedagogu profesijas prestiža graušana, nevajadzīga stresa radīšana
skolēniem  un  pedagogiem,  kā  arī  neuzticēšanās  jau  pastāvošajai  centralizēto  eksāmenu
novērošanas, kontroles sistēmai.
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