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Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis:  

sekmēt katra izglītojamā sabiedriskai un personiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvi, veicot objektīvu un profesionālu katra izglītojamā mācību sasniegumu raksturojumu. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

1. Motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus, veicot pašnovērtējumu. 

2.  Sekmēt izglītojamo atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā. 

3. Konstatēt katra izglītojamā sasniegumus mācību procesa laikā, ievērojot viņa individualitāti.  

4. Racionāli izmantot vērtēšanas sistēmu pedagogu vienotu prasību koordinēšanai. 

5. Informēt izglītojamos un viņu vecākus par mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

6. Pēc vajadzības veikt mācību procesa plānojuma korekciju izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 

1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:  

1.1. Mācību sasniegumu vērtēšana sākumskolā:  

1.1.1. 1.klasē aprakstoši visos mācību priekšmetos:  

„x” (apgūts),  

„/” (daļēji apgūts),  

„-” (vēl jāmācās);  
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1.1.2. 2. un 3. klasē visos mācību priekšmetos aprakstoši, izņemot valsts valodu, dzimto valodu 

un matemātiku, kur vērtē 10 ballu skalā;  

1.2. Mācību sasniegumu vērtēšana 4. - 9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

1.3. Mācību sasniegumus 10. - 12.klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

1.4. Skolēnu sasniegumu vērtējumu semestrī 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 

1.4.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

1.4.2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

1.4.3. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Izliekot vērtējumu semestrī, ņem vērā semestrī iegūto pārbaudes darbu vērtējumus. 

1.6. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10 - "izcili", 9 - 

"teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - "viduvēji", 4 - "gandrīz viduvēji", 3 - "vāji", 

2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti vāji").  

1.7.  Veidojot pārbaudes darbus, tiek ievēroti pēc ISEC norādījumiem izstrādāti vērtēšanas kritēriji: 

Apguves līmenis Apgūts 

(procentos

) 

Mutvārdu 

vērtējums 

Vērtējums 

līmeņos 

Balles i/ni Vērtējums 

sākumskolā 

Uztver, atpazīst, saprot, iegaumē 

1-14 
Ļoti, ļoti 

vāji 

Zems 

1 

n
i 

(n
ei

es
k
ai

tī
ts
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15-27 Ļoti vāji 2 

28-39 Vāji 3 

Reproduktīvā darbība: spēj izmantot 

iegūtās zināšanas un darbības veidus pēc 

parauga vai variatīvi. Atveido, reproducē, 

balstās uz atmiņu, reproduktīvo 

domāšanu 

40-49 
Gandrīz 

pietiekami 
Vidējs 
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50-59 Pietiekami 5 

Reproduktīvā darbība: pārejas līmenis no 

reproduktīvās domāšanas un produktīvo 

domāšanas līmeni 

60-69 
Gandrīz 

labi 

Optimāls 

6 

70-79 Labi 7 
x
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80-89 Ļoti labi 8 

Produktīvā darbība: spēj iegūtās 

zināšanas un prasmes izmantot jaunās 

mainīgās situācijās, tādās, kurās jāveic 

radošās darbības, un kuras vienlaicīgi tās 

veicina 

90-95 Teicami 

Augsts 

9 

96-100 Izcili 10 

1.8. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, 

pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts":  

1.8.1. Vērtējumu “ieskaitīts/neieskaitīts” ieteicams lietot kārtējās ikdienišķās un diagnosticējoša 

rakstura pārbaudēs (ikdienas darbā un mājas darbos), kur tiek kontrolēts skolēnu 

zināšanu iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai izzinātu, vai skolēni ir sapratuši, 

apguvuši mācību saturu). Vērtējums „ieskaitīts” norāda, ka izglītojamais apguvis mācību 

vielu ne mazāk kā 60% apjomā.  

1.8.2. Ja izglītojamais mācību procesā lielākoties (60 % un vairāk) saņēmis vērtējumu 

„ieskaitīts“, tad skolotājs ņem to vērā, izliekot galīgo vērtējumu starpsemestrī/semestrī vai gadā 

par labu izglītojamajam, ja vērtējums ,,šķiras.” 

1.8.3. Skolēnu ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Par lielāka apjoma 

tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā.  
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1.9. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti MK un IZM noteiktajā kārtībā 3., 6., 9. un 12. klasē. Valsts 

pārbaudes darbu formas ir valsts diagnosticējošais darbs, eksāmens un centralizēts eksāmens. 

Izglītojamo mācību sasniegumus valsts pārbaudes darbos vērtē atbilstoši IZM Izglītības satura un 

eksaminācijas centra izstrādātajiem kritērijiem. 

1.10. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību par vispārējo 

pamatizglītību un sekmju izrakstu. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību 

priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī vairāk kā vienā no tiem saņēmis 

vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība. Vērtējums mācību priekšmetā 

gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu. 

1.11. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņemt atestātu par vispārējo 

vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību 

priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts 

izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 

ballēm, viņam tiek izsniegta liecība.  

2. Vērtēšanas pamatprincipi:  

2.1. Prasību atklātības un skaidrības princips. 

2.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. 

2.3. Vērtējuma atbilstības princips. 

2.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips. 

2.5. Vērtējuma obligātuma princips. 

2.6. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu 5.-12.klasēs: 

2.6.1. Minimālais vērtējumu skaits semestrī:  

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 - 4 5 - 6 

Vērtējumu skaits semestrī (t.sk. 

i/ni) 

3 - 4 5  6 7 - 8 

Noslēguma pārbaudes darbu skaits 

semestrī 

2 2 3  4 - 5 

 

Noslēguma pārbaudes darbi ir obligāti. 

 

Veidojot pārbaudes darbus, veicot uzdevumu izpildes invertējumu, nosakot sasniegumu apguves 

rādītājus, ieteicams ievērot šādus vērtēšanas kritērijus vispārējās izglītības programmās: 
 

Darba izpilde %  0.1-9 10-

20 

21-

34 

35-

45 

46-

59 

60-

69 

70-

77 

78-86 87-

94 

95-

100 

Vērtējums 

ballēs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Formatīvais 

vērtējums 

 

neieskaitīts ieskaitīts 

Apguves rādītājs Vēl jāmācās (-) Daļēji apgūts 

(/) 

Apgūts (+) 

2.6.2.Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt skolēnus ar 

pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, darbu labošanas ilgumu.  

2.6.3. Rakstisko pārbaudes darbu skolēns izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, zīmuli var 

lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst izmantot korektoru.  

2.6.4. Pārbaudes darbu norises laikus saskaņo semestra sākumā, individuāli tiekoties ar direktora 

vietnieku mācību darbā.  
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2.6.5. 1.-6. klasēs netiek plānots vairāk par 1 tematisko pārbaudes darbu vienā dienā, 7.- 

12.klasēs var tikt plānoti 2 tematiskie darbi vienā dienā. 

2.6.6. Minimālajam klases žurnālā fiksētajam mājas darbu skaitam mēnesī jāatbilst stundu 

skaitam nedēļā.  

2.6.7. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana pārbaudes darbos: 

2.6.7.1. Valsts pārbaudes darbu veids, skaits un novērtēšanas kārtība tiek noteikta ar vienotu 

valsts pārbaudes darbu sistēmu. 

2.6.7.2.  Ja skolēns nav piedalījies mācību procesā slimības dēļ (2-3 nedēļas un vairāk), tad 

pedagogs var viņu atbrīvot no pārbaudes darba rakstīšanas, nesamazinot semestra 

vērtējumu (katrā priekšmetā var būt viens šādi attaisnots nerakstīts darbs semestrī). 

2.6.7.3 Skolnieki var būt atbrīvoti no atsevišķiem darbiem ilgstošās slimības dēļ, piedalīšanās 

olimpiādēs, skates, sporta sacīkstes. Novērtējumam par semestri skolotājs pēc 

saskaņojuma ar mācību daļu sastāda pārbaudes  darbu, iekļaujot tematus, pa kuriem 

skolnieks tika atbrīvots no darbiem 

2.6.7.4. Skolēns divu nedēļu laikā (ir tiesīgs) var: 

o uzlabot pārbaudes darbā saņemto nepietiekamo vērtējumu (1, 2, 3 balles); 

o veikt attaisnojošu iemeslu dēļ nenokārtotu pārbaudes darbu, viņam tas 

jāuzraksta divu nedēļu laikā konsultācijā, vienojoties ar priekšmeta skolotāju 

vismaz 2 dienas iepriekš., kas e-klase atzīmēts ar ierakstu „n”. 

2.6.7.5. Uzlaboto vērtējumu skolotājs liek e-klase blakus iepriekšējam vērtējumam 

(piemēram, „3/4”). Izliekot semestra atzīmi, tiek ņemts vērā uzlabotais vērtējums. Ja skolēns 

pārbaudes darbu kārto pirmo reizi, blakus ierakstam liek vērtējumu („n/4”). 

2.6.7.6. Skolēns ieskaitēs, pārbaudes darbos, mājas rakstu darbos saņem ierakstu „nv” (nav 

vērtējuma):  

o ja atsakās  mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu 

o ja nav rakstījis pārbaudes darbu un nav ieguvis vērtējumu par veicamo 

pārbaudes darbu skolotāja noteiktajā termiņā; 

o ja nav nodevis rakstveida pārbaudes darbu vai mājas darbu; 

o ja mājas rakstu darbs nav veikts vai nevar to uzrādīt. 

2.6.7.7. Pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums e-klases 

žurnālā un starpvērtējuma liecībās. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme. Starpvērtējumā izmanto: 

,,ieskaitīts’/ ,,neieskaitīts” vai 10 ballu skalu. Izglītojamais starpsemestra vērtējumu drīkst uzlabot. 

2.6.7.8.Semestra un gada vērtējumu izlikšana: 

 Izliekot semestra, gada vērtējumu, pedagogs ņem vērā pārbaudes darbu rezultātus, mācību 

dinamiku (vai mācību sasniegumi laika gaitā uzlabojušies vai samazinājušies), attieksmi 

pret mācību darbu. 

 Vidējam vērtējumam ir tikai informatīva nozīme, tā nav noteicošā, izliekot semestra/ gada 

vērtējumu. 

 Ja izglītojamais slimības dēļ semestrī ir kavējis vairāk nekā 50% no mācību stundām, lai 

izliktu semestra atzīmi, pedagogs veido kombinētu pārbaudes darbu savā mācāmajā 
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priekšmetā, saskaņojot to ar direktora vietnieku izglītības jomā, informējot izglītojamā 

klases audzinātāju un vecākus. 

 Lai izglītojamais saņemtu vērtējumu semestrī vai gadā, jābūt uzrakstītiem visiem 

noslēguma pārbaudes darbiem konkrētajā mācību priekšmetā. 

 Par apzīmējuma ,,nv” izmantošanu semestrī, gadā skatīt šīs kārtības 2.8.- 2.11. punktos 

2.6.7.9. Skolēns var uzlabot semestra vērtējumu, rakstot pārbaudes darbu par semestrī apgūtajām 

tēmām attiecīgajā mācību priekšmetā un vienu reizi pagarinātā mācību gada laikā pēc noteiktas 

kārtības. Darba saturu izstrādā un sniedz vērtējumu attiecīgā mācību priekšmeta metodiskā komisija. 

Iegūto vērtējumu attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs ieraksts e-klase ailē pēc semestra vērtējuma. 

2.7. Izglītojamam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu visos izglītības programmas mācību 

priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību priekšmetus un pārbaudes darbus, no 

kuriem izglītojamais ir atbrīvots Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā.  

2.8. Ieraksts ”nav vērtējuma” (“nv”) izmantojams, lai fiksētu, ka izglītojamais nav ieguvis vērtējumu.  

2.9. Izglītojamais iegūst „nv” ikdienas darbā, ja:  

2.9.1. atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu. 

2.9.2. atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu.  

2.9.3. ir nodevis darbu, kurš nav veikts/aizpildīts, ir veikts/aizpildīts, bet nav saņēmis punktus.  

2.10. Izglītojamais iegūst „nv” semestrī, ja: 

        2.10.1. semestrī nav ieguvis vērtējumu mācību priekšmetā par konkrētu mācību vielu un mācību 

priekšmetā vērtējumu semestra noslēguma pārbaudes darbā (ieskaitē). 

        2.10.2. izglītojamais semestrī pārbaudes darbā saņem „nv”, tad skolotājs divu nedēļu laikā 

nodrošina konsultācijas un veic atkārtotu pārbaudi, lai izliktu vērtējumu. 

2.11. Izglītojamais iegūst „nv” gadā, ja:  

2.11.1. vērtējums semestros ir „nv”  

2.11.2. skolotājam ir tiesības izlikt vērtējumu „nv” gadā, ja izglītojamais ir saņēmis „nv” 

semestrī, nav izmantojis skolotāja piedāvātās konsultācijas un atbildējis norādītajā 

papildu laikā.  

2.12. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī 

saņemtos vērtējumus.  

2.12.1. Ja izglītojamajam ir kavējumi,  tad izglītojamais, pamatojoties uz skolotāja, vecāku vai 

pilngadīga izglītojamā rakstisku iesniegumu, ar direktores rīkojumu  var saņemt mācību gada 

pagarinājumu, pārbaudes darbu kārtošanu organizējot skolēnu brīvdienās.  

2.13. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē: 

2.13.1. no 1.–4.klases – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā 

padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos 

neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada 

vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu 

attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav 

iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), mācību sasniegumu 

prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamo var nepārcelt nākamajā klasē; 

2.13.2. no 5.–8.klases – ja izglītojamais visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no 

kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu 

vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm; 
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2.13.3. no 10.–11.klases – ja izglītojamais visos izglītības programmā noteiktajos mācību 

priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada 

vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm; 

2.14. Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi izglītojamam mācību gada beigās 

ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta 

standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, 

vai gada vērtējums nav saņemts. 

 

2.15. Skolēnam, kurš mācās ārzemēs, klases žurnālā vērtējuma aile mācību priekšmetos tiek atstāta 

tukša. Mācību gada noslēgumā attiecīgās klašu grupas skolotāju mazā pedagoģiskā sanāksme, 

pamatojoties uz skolēna iesniegto dokumentu pamata, var izlikt vērtējumu gadā vai lemj par 

nepieciešamajiem pārbaudes darbiem vērtējuma saņemšanai.  

2.16 Vērtējuma apelācija 

 Ja vecāki vai viens no vecākiem, vai pilngadīgais izglītojamais apstrīd gada vērtējumu kādā 

mācību priekšmetā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, pieaicinot direktora 

vietnieku izglītības jomā, vienošanās nav panākta, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam 

izglītojamam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt 

direktoram lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā. 

 Direktors 2 darba dienu laikā izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību 

priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus). 

 Apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību 

priekšmeta programmā noteiktajām prasībām, organizē pēcpārbaudījumu un sniedz rakstisku 

atzinumu direktoram 3 darba dienu laikā pēc komisijas izveidošanas. 

 Direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā mācību 

priekšmetā vai tā pārskatīšanas kārtību un 2 darba dienu laikā pēc apelācijas komisijas 

ziņojuma saņemšanas informē par to vecākus vai pilngadīgo izglītojamo. 

3. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas 

saziņas formas:  

3.1. Skolēna dienasgrāmata (1.-9.klase), e-žurnāls 

3.2. Pārbaudes darbi  

3.3. Sekmju lapas  

3.5. Vecāku sapulces  

3.6. Individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas 

administrāciju 

3.7. Informācijas un atvērto durvju dienas  

4. Noslēguma jautājumi  

4.1. Reglaments tiek saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistošs visiem Ventspils 

3.vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem.  

4.2. Grozījumus reglamentā apstiprina skolas direktors, balstoties uz Metodiskās padomes 

izteiktajiem ieteikumiem.  

 

Direktore                                                                                                                        V.Šengelija 


