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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā 

neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai. 

1.2. Dokumenta uzdevums ir : 

1.2.1. atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, 

akcentējot būtiskākās valstiskās prasības; 

1.2.2. sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos 

ieteikumus, vērtējot skolēnu sasniegumus konkrētu izglītības programmu 

apguvē; 

1.2.3. informēt izglītojamos un vecākus par skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību valstī un skolā; 

1.2.4. paaugstināt skolēnu atbildību par saviem darba rezultātiem. 

1.3. Dokuments adresēts Jaunjelgavas vidusskolas pedagogiem, izglītojamiem un 

viņu vecākiem. 

1.4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras izpildītāji ir skolas 

skolotāji, audzēkņi un Pedagoģiskā padome. 

1.5. Vērtēšanu skolā veic atbilstoši Latvijas republikas normatīvo dokumentu 

prasībām, kuras fiksētas: 

1.5.1. Vispārējā izglītības likuma 17. un 19. pantā; 

1.5.2. 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 468 

“Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem”; 

1.5.3. 2013.gada 21. maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”. 

1.6. Skolas Pedagoģiskā padome ir tiesīga pieņemt lēmumus saistībā ar: 

1.6.1. mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipu īstenošanu un vērtēšanas 

metodikas jautājumiem; 

1.6.2. minimālo pārbaudes darbu skaitu katrā mācību priekšmetā semestra 

laikā (ne mazāk kā 2); 

1.6.3. vērtēšanas plānojuma atspoguļojums mācību priekšmetu programmās, 

tematiskajos plānos; 

1.6.4. mācību gada nobeiguma pārbaudījumiem 5.,7.,8. un 10.,11. klasēs; 

1.6.5. skolas iekšējo pārbaudes darbu organizēšanu, balstoties uz konkrētiem 

skolēnu sasniegumiem semestrī, valsts pārbaudes darbos; 

1.6.6. atsevišķu mācību sasniegumu komponentu analīzi; 

1.6.7. katra izglītojamā attīstības dinamikas izvērtējumu un atspoguļojuma 

formu; 

1.6.8. skolēnu mācību sasniegumiem semestrī, gadā un valsts pārbaudes 

darbu rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu; 

1.6.9. skolēnu pārcelšanu, pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā 

pašā klasē. 

 

1.7. Mācību sasniegumu vērtēšanu visos mācību priekšmetos veikt saskaņā ar 

VISC paraugprogrammās piedāvātajām mācību sasniegumu vērtēšanas 

formām un metodiskajiem paņēmieniem. 
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2. Vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un 

profesionāls skolēna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna 

sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevums ir : 

2.2.1. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, temperamentu un veselību; 

2.2.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

2.2.3. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

2.2.4. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot 

izglītojamiem veikt pašvērtējumu. 

2.2.5. veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību; 

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi 

3.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

3.1.1. prasību atklātības un skaidrības princips; 

3.1.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

3.1.3. vērtējuma atbilstības princips; 

3.1.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips; 

3.1.5. vērtēšanas regularitātes princips; 

3.1.6. vērtēšanas obligātuma princips. 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana 

4.1. Izstrādājot mācību priekšmetu programmas, programmas realizācijas plānus, 

skolotājs: 

4.1.1. tajos norāda tematiskā un apkopojošā (summatīvā) vērtējuma 

pārbaudes darbus, to norises datumu; 

4.1.2. katras mācību satura tēmas ietvaros uzrāda arī citas skolēnu vērtēšanas 

formas un metodiskos paņēmienus; 

4.1.3. metodiskajā komisijā apspriež un saskaņo katrai klasei veicamo 

pārbaudes darbu grafiku semestrim. Pēc saskaņošanas to ierosina vadībai 

iekļaut skolas kopējā pārbaudes darbu plānā; 

4.1.4. par konkrētiem pārbaudes darbu datumiem un novērtējuma kritērijiem 

informē skolēnus. 

4.2. Minimālais pārbaudes darbu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts 

atbilstoši: 

4.2.1. mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divi desmit ballu 

vērtējumi semestrī. 

4.3. Izglītības iestādes administrācija: 

4.3.1. katra semestra sākumā veido izglītības iestādē vienotu pārbaudes darbu 

grafiku, kurš atrodas izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem vienmēr 

pieejamā vietā. Pārbaudes darbu plānojumā- grafikā tiek iekļauti 10 ballu 

vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi, tai skaitā arī ilgstošā laika posmā 

veikto uzdevumu, projektu, radošo, praktisko darbu, pētījumu u.c. 

izpildes noslēguma darbi. Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk 
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par diviem pārbaudījumiem. Pamatotas izmaiņas minētajā plānā – grafikā 

var tikt izdarītas tikai pēc to saskaņošanas ar izglītojamiem; 

4.3.2. par pārbaudes darba plāna- grafika esamību un izmantošanas iespējām 

informē vecākus.   

5. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība 

5.1. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši valsts pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas 

pamatprincipiem un kārtībai. 

5.2. Mācību sasniegumu vērtēšana var tikt organizēta mutiskā, rakstiskā, praktiskā 

vai kombinētā formā. 

5.3. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi ir šādi: ievadvērtēšana, kārtējā 

vērtēšana, noslēguma vērtēšana. 

5.3.1 ievadvērtēšanā – novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana vai 

tamlīdzīgs metodiskais paņēmiens;  

5.3.2 kārtējā vērtēšanā – novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, 

darbs ar tekstu, laboratorijas darbs, eksperiments, demonstrējums, 

vizualizēšana, individuāls vai grupas projekts, eseja, referāts, diskusija, 

darbu mape, mājas darbs vai tamlīdzīgs metodiskais paņēmiens;  

5.3.3 nobeiguma vērtēšanā – rakstisks vai kombinēts pārbaudes darbs, 

laboratorijas darbs, pētniecisks darbs, domraksts, individuāls vai grupas 

projekts, darbu mape, ieskaite, eksāmens vai tamlīdzīgs metodiskais 

paņēmiens. 

5.4.  Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto daudzveidīgus metodiskos 

paņēmienus atbilstoši mācību procesā izmantotajām mācību metodēm: 

 

5.4.1. organizējot konkrētu zināšanu, prasmju, novērtējumu ar “i”(50% un 

vairāk), “ni”, tas ir, izmantojot starpizvērtējumu ( “i” – ieskaitīts, ja 

skolēns mācību vielu apguvis labi, “ni” – neieskaitīts, ja skolēna 

zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos); 

5.4.2. kārtējā un noslēguma vērtēšanā, organizējot ieskaites, tematiskos, 

apkopojošos, noslēguma pārbaudes darbus, izglītojamiem izliekot 

vērtējumu ballēs. 

5.5. Vērtējot 10 ballu skalā tiek noteikts: 

5.5.1. mācību satura apguves apjoms, kvalitāte, līmenis; 

5.5.2. vispārējās (integrālās) prasmes; 

5.5.3. attieksme pret mācīšanos; 

5.5.4. kārtība, uzcītība, paškontrole, ieinteresētība; 

5.5.5. mācību sasniegumu dinamika. 

 

5.6. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, vērā tiek ņemti e-

klasē noteiktie vērtēšanas kritēriji: 

5.6.1. 9-10 balles – darbs veikts 86-100% apjomā; 

5.6.2. 6-8 balles – darbs tiek veikts 60 -85% apjomā; 

5.6.3. 4-5 balles – darbs tiek veikts 35- 59 % apjomā; 

5.6.4. 1-3 balles – darbs tiek veikts mazāk par 35 % no vērtējuma. 

5.6.5. Ja vērtējuma nav, izmantojams apzīmējums „nav vērtējums” (n/v): 
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5.6.5.1.izglītojamais iegūst „n/v” ikdienas darbā, ja atsakās mutiski vai 

rakstiski veikt uzdevumu; 

5.6.5.2.ja piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu; 

5.6.5.3.ja ir iesniedzis darbu, bet par tā izpildi nav saņēmis nevienu 

punktu; 

5.6.5.4. apzīmējumu n/v izmanto semestra vērtējumā, ja nav iegūts neviens 

vērtējums vai izglītojamais neapmeklē mācību stundas; 

5.6.5.5. apzīmējumu „n/v” izmanto gada vērtējumā, ja mācību priekšmetā 

abos semestros saņemts apzīmējums „n/v”. 

5.6.6. Iepriekš plānotie (10 ballēm atbilstošie pārbaudes darbi) ir jāpilda 

visiem izglītojamiem. 

5.7. Ja izglītojamais ir piedalījies pārbaudes darbā, bet kaut kādu iemeslu dēļ to 

nav nodevis, vai darbu nav veicis, vai arī tas izpildīts neatbilstoši ballu 

vērtējuma iegūšanai, tad viņš, vienojoties ar skolotāju, raksta papildieskaiti. 

5.8. Ja izglītojamais nav piedalījies mācību priekšmeta pedagoga vai 

administrācijas organizētā pārbaudījuma norisē vai nav saņēmis vērtējumu, 

tad vienojoties ar pedagogu, tiek pildīts līdzvērtīgs darbs. Pēc pedagoga 

ieskatiem izglītojamais var tikt arī atbrīvots no šī darba. 

5.9. Sasniegumu uzlabošana: 

5.9.1. Izglītojamie ir tiesīgi uzlabot sniegumu pārbaudes darbā pēc vērtējuma 

saņemšanas. Par vērtējuma uzlabošanas laiku izglītojamie individuāli 

vienojas ar pedagogu. Šim nolūkam var tikt izmantotas konsultatīvās 

stundas; 

5.9.2. uzlaboto vērtējumu fiksē žurnāla ailē blakus iepriekšējam vērtējumam 

un ņem vērā izliekot semestra vērtējumu.  

5.10. Pedagogam vērtējums pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes ir jāizliek 

četru darba dienu laikā. 

5.11. Ar novērtētiem pārbaudes darbiem un to rezultātiem tiek iepazīstināti 

skolēni. Rezultātus analizē. Nepieciešamības gadījumā pedagogs motivē 

vērtējumu. Izglītojamo pienākums ir ar pārbaudes darbu rezultātiem 

iepazīstināt vecākus.  

5.12. Ja izglītojamais nepiekrīt pedagoga izliktajam vērtējumam, viņam ir 

tiesības rakstīt motivētu iesniegumu skolas vadībai, tam pievienojot 

pārbaudes darbu. Izglītības iestādes vadība izveido ekspertu komisiju un 

nedēļas laikā paziņo izglītojamam ekspertu komisijas lēmumu. 

5.13. 5.-9. klašu izglītojamie uz atsevišķajām lapām izpildītos darbus 

glabāšanai (ja ir nepieciešams) un uzrādīšanai vecākiem saņem ne vēlāk kā 

pēc vērtējuma uzlabošanas termiņa beigām. 

5.14. 10.-12. klašu izglītojamie izpildītos un novērtētos pārbaudes darbus 

obligātai saglabāšanai mācību gada ietvaros saņem ne vēlāk kā pēc vērtējuma 

uzlabošanas termiņa beigām. Vidusskolēnu pienākums ir pārbaudes darbus 

uzkrāt, lai tos varētu izmantot gatavojoties konkrētām mācību stundām, 

pārbaudes darbiem, salīdzinot savu veikumu ilgstošākā laika posmā utt. 

5.15. Vecāki ar savu bērnu izpildītajiem darbiem var iepazīties individuāli 

pie pedagoga arī tūlīt pēc vērtējuma saņemšanas. 

5.16. Ar burtnīcās veiktajiem pārbaudes darbu rezultātiem tiek iepazīstināti 

izglītojamie un pēc nepieciešamības tajās tiek veikti arī konkrēti uzdevumi: 

kļūdu labojumi, pašnovērtējumi, tālākās darbības, individuālo programmu 

izstrāde utt. Pamatā šīs pārbaudes darbu burtnīcas glabājas pie pedagoga un 

pēc vecāku pieprasījuma tiek viņiem uzrādītas. 
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5.17. Pedagogi veicot skolēnu mācību sasniegumu izvērtējumu par noteiktu 

laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu analīzi: 

5.17.1. izglītojamo sasniegumus salīdzina ar mācību priekšmeta standartā 

uzstādītajām normām, prasībām, mērķiem un uzdevumiem; 

5.17.2. izskaidro rezultātus, atklāj attīstošo un bremzējošo faktoru ietekmi; 

5.17.3. prognozē tālāko darbību. 

5.18. Izglītības iestādes administrācija: 

5.18.1. koordinē un pārrauga vērtēšanas procesus skolā, tai skaitā ne retāk kā 

reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus e- klases žurnālos 

par izglītojamo sasniegumiem; 

5.18.2. iespēju robežās rada pedagogam iespējas individuālajam vai grupu 

darbam ar skolēniem ārpus mācību stundām (individuālās, grupu, 

konsultatīvās nodarbības, zinātniski pētniecisko darbu izstrādes 

nodarbības u.c.); 

5.18.3. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā saistībā ar 

vērtēšanu; 

5.18.4. nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanā un analīzē. 

6. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana 

6.1. 5.-12. klašu izglītojamiem semestra laikā e-žurnālos fiksētos vērtējumus 

pedagogi atspoguļo dienasgrāmatās un sekmju izrakstos. 

6.2. 5.-12. klašu izglītojamiem pēc e-klasē formām pirms rudens un pavasara 

brīvdienām tiek izsniegti mācību sasniegumu starpvērtējumi. 

6.3. Mācību sasniegumu atspoguļošana liecībās, kopsavilkuma žurnālā, apliecībās 

par pamatizglītību un atestātos par vidējo izglītību tiek izdarīta atbilstoši 

valsts normatīvajām prasībām. 

6.4. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos klases žurnālā 

vai citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja 

vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem 

skolēniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus izglītojamos. 

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras grozījuma kārtība 

7.1. Grozījumus vērtēšanas procedūrā var izdarīt pēc: 

7.1.1. MK noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

7.1.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

7.2. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tā 

rezultātos ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki. To var darīt 

individuāli, grupās un kolektīvi. 

7.3. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību. 

7.4. Grozījumus procedūrā apstiprina direktors. 

 


