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Vaiņodes novadā 

Vaiņodes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība. 

 
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir nodrošināt izglītojamo vērtēšanas 
kvalitāti Vaiņodes vidusskolā atbilstoši Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības 
standartu prasībām. 
 
Vērtētājs var būt  

pedagogs, izglītojamais, klasesbiedri (iekšējā vērtēšana) 
skolas administrācija, eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas  

(ārējā vērtēšana). 
 
Vērtēšana veicama visā mācību laikā, izvēloties piemērotāko 

vērtēšanas vietu mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, nobeiguma 
vērtēšana); 

vērtēšanas mērķi (diagnosticējošā vērtēšana, veidojošā jeb formatīvā vērtēšana, 
apkopojošā jeb summatīvā vērtēšana); 

 vērtēšanas norises veidu (mutvārdos, rakstos, kombinēti); 
vērtēšanas saturu (zināšanu, prasmju, snieguma, kompetences vērtēšana). 

 
Organizējot vērtēšanu, pedagogs izmanto dažādus metodiskos paņēmienus, kas 
aprakstīti mācību priekšmeta programmās, vai izstrādā savus, kurus apstiprina skolas 
direktors. 

1. Kārtība nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Vaiņodes vidusskolā.  
2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:  

ni (neieskaitīts) 

i (ieskaitīts) 

– (vēl jāmācās, nav apguvis) 

/ (daļēji apguvis) 
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x (labi, ļoti labi, teicami, izcili apgūts) 

nv (nav vērtējuma) 

Darba labošanas kritēriji 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti -9% 
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2. 1. Mācību sasniegumu vērtēšana 1.-  4. klasēs:  

2. 1. 1.  1. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos;  

2. 1. 2. 2. klasē latviešu valodā un matemātikā vērtējums 10 ballu 
skalā; 

2. 1. 3 .  2. un 3. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, 
izņemot latviešu valodu un matemātiku, kur vērtē 10 ballu 
skalā;  

2. 1. 4. 4. klasē visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā.  

2. 2.  Mācību sasniegumu vērtēšana 5. - 9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos 
mācību priekšmetos.  

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

2. 4.  Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā 
("izcili", 9 - "teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - 
"viduvēji10 -", 4 - "gandrīz viduvēji", 3 - "vāji", 2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti 
vāji").  

2. 5. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 
atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar 
"ieskaitīts" vai "neieskaitīts":  

2. 5. 1.  Vērtējumu “ieskaitīts/ neieskaitīts” ieteicams lietot kārtējās un 
diagnosticējoša rakstura pārbaudēs (ikdienas darbā un mājas 
darbos), kur tiek kontrolēts izglītojamā zināšanu iegaumēšanas un 
lietošanas līmenis (lai izzinātu, vai izglītojamie ir sapratuši, apguvuši 
mācību saturu).  

2. 5. 2.  Vērtējums “ieskaitīts/neieskaitīts” tiek ņemts vērā, nosakot 
izglītojamā semestra vai gada vērtējumu, tas var ietekmēt 
vērtējumu 1 balles robežās.  
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2. 5. 3.  Izglītojamo mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Par 
lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem pedagogs var izlikt 
vērtējumu 10 ballu skalā. Ja izglītojamais nav veicis mājas darbu, 
pedagogs izliek "nv".  

3. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru Kabineta un IZM noteiktajā kārtībā 3., 
6., 9. un 12. klasē. Valsts pārbaudes darbu formas ir diagnosticējošais darbs, valsts 
ieskaite, eksāmens un centralizēts eksāmens.  

4. Ar skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk 

kā divus mācību gada skolas eksāmenus, 1. semestri beidzot un  mācību gada 
noslēgumā.   Eksāmena vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu. 

5. 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 divos no tiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā 
noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 
ballēm, viņam tiek izsniegta liecība ar ierakstu „Pamatizglītība turpināma”. Vērtējums 
mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudes darbā vienā un tajā pašā 
mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu. 

6. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par 

vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu 
kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai saņēmis 
vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība.  

7. Vērtēšanas pamatprincipi.  

  7. 1. Prasību atklātības un skaidrības princips; 

7. 1. 1. Visus jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanu, risina, izmantojot pēctecības principu – izglītojamais, 
vecāks, priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs, direktora 
vietnieks, direktors. 

7. 2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

7. 3. Vērtējuma atbilstības princips;  

7. 4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips;  

7. 5. Vērtējuma obligātuma princips. 

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

7. 6. 1. Minimālais vērtējumu skaits semestrī:  

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 - 4 5 - 6 

Vērtējumu skaits semestrī 3 - 4 5 - 6 6 - 9 8 - 9 
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Nosakot vērtējumu, skolotājam ievērot samērīguma principu. 

7. 6. 2.  Pārbaudes darbu norises laikus saskaņo, pārbaudes darbi netiek 
plānoti 3 dienas pirms semestra noslēguma, pēdējā mācību nedēļā, 
pārbaudes darbu grafiki tiek izlikti skolotāju istabā sekojošu 2 
nedēļu garumā.  

7. 6. 3. Vienā dienā netiek plānoti vairāk kā divi nodaļu noslēgumu 
pārbaudes darbi vai ieskaites. Atsevišķos gadījumos var tikt veiktas 
izmaiņas, saskaņojot ar direktora vietnieci mācību darbā. 

7. 6. 4. Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu noteiktajā termiņā, 
viņam tiek dota iespēja veikt šo darbu 2 nedēļu laikā kopš notikušā 
pārbaudes darba. Ilgstošas slimošanas gadījumā vienojas 
individuāli ar skolotāju par pārbaudes darba kārtošanas laiku.  

7. 6. 5. Izglītojamam ir tiesības uzlabot saņemto vērtējumu divu nedēļu 
laikā kopš vērtējuma saņemšanas. Semestra un gada vērtējumi 
netiek uzlaboti. Izglītojamam netiek dota iespēja uzlabot vērtējumu, 
ja darba veikšanas laikā tikuši pārkāptas darba pildīšanas prasības. 
Ja izglītojamais vērtējumā uzrāda zemāku vērtējumu, tiek ņemts 
vērā augstākais vērtējums. 

7. 6. 6. Mācību sasniegumu uzlabošana tiek pārtraukta nedēļu pirms 
semestra atzīmes izlikšanas. Uzlabotais vērtējums tiek fiksēts tajā 
pašā ailē aiz slīpsvītras un tiek ņemts vērā augstākais vērtējums. 

7. 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.  

7. 8. Ieraksts ”nav vērtējuma” (“nv”) izmantojams, lai fiksētu, ka izglītojamais 
nav ieguvis vērtējumu, un tam ir tikai informatīvs raksturs. 

7. 9. Izglītojamais iegūst „nv” ikdienas darbā, ja:  

7. 9. 1. Atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;  

7. 9. 2. Atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu;  

7. 9. 3. Nav skolā, bet pārbaudes darbs ir nozīmīgs un obligāti izpildāms; 

7. 9. 4. Ir nodevis darbu, kurš nav veikts/ aizpildīts, ir veikts/ aizpildīts, bet 
nav saņēmis punktus.  

7. 9. 5. Mācību priekšmeta skolotājs „nv” ierakstu 2 nedēļu laikā aizstāj ar 
vērtējumu. 

7. 10. Izglītojamais iegūst „nv” semestrī vai gadā, ja:  

7. 10.1. Ja ir neattaisnoti kavēts vairāk par 60% mācību stundu,  
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7. 10. 2. Ja izglītojamajam ir attaisnojoši kavējumi, tad izglītojamais saņem 
mācību gada pagarinājumu, pārbaudes darbu kārtošanu organizējot 
skolēnu brīvdienās. Ja netiek izmantota iespēja kārtot pārbaudes 
darbus skolotāja noteiktajā laikā, tad izglītojamais saņem semestrī 
vērtējumu „nv”.  

7. 11. Obligāti konsultācijas attiecīgajos mācību priekšmetos apmeklējamas 
ilgstoši slimojošajiem izglītojamiem, un izglītojamiem, kuru pagaidu 
liecībās vai sekmju lapās izlikts nepietiekams vērtējums. 

7. 12. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot 
vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus. Vidējais vērtējums nav 
noteicošais, izliekot gala vērtējumu. 

7. 13. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu 
visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos 
mācību priekšmetos un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību 
priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir 
zemāks par četrām ballēm. 1.- 8. klasēs – vairāk nekā vienā mācību 
priekšmetā 10. - 11. klasē – visos mācību priekšmetos. 

7. 14. Pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi (konsultācijas) 
izglītojamam mācību beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību 
sasniegumu vērtējums 1.- 4. klasē neatbilst mācību priekšmetu standartā 
noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks 
par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts, 5.- 8., 10.-11.klasēs 
semestra vērtējums zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav 
saņemts. 

Pagarinātais mācību gads ilgst divas nedēļas. Nobeigumā izglītojamais kārto 
eksāmenu.  Atsevišķos gadījumos var tikt lemts par mācību gada pagarinājumu vienu 
nedēļu augustā 

Gada vērtējums izliekams pēc pagarinātā mācību gada noslēguma eksāmena.  

7. 15. 10. klasē izglītojamie izvēlas zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) tēmu, 
kuru pilnībā izstrādā 11. klasē. ZPD vērtē, pamatojoties uz ZPD 
reglamentu, ierakstot to žurnālā un liecībā. 12. klasē ZPD var uzlabot, 
tādējādi iegūstot augstāku vērtējumu. Iegūstot vispārējo vidējo izglītību, 
ZPD vērtējums tiek atspoguļots sekmju izrakstā. 

7. 16. Īstenojot  interešu izglītības programmu, izglītojamie piedalās interešu 
izglītības pulciņos. Divreiz gadā (semestra beigās) izglītojamie saņem 
vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts. Vērtējums tiek atspoguļots elektroniskajā 
žurnālā un liecībās. 

7. 17. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek visās klasēs, ņemot vērā 1. un 
2. semestra vērtējumus.  

7. 18. Izglītojamam, kurš mācās ārzemēs, klases žurnālā vērtējuma aile mācību 
priekšmetos tiek atstāta tukša. Mācību gada noslēgumā attiecīgās klašu 
grupas pedagogi, pamatojoties uz izglītojamā iesniegto dokumentu 
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pamata, var izlikt vērtējumu gadā vai lemj par nepieciešamajiem 
pārbaudes darbiem vērtējuma saņemšanai.  

7. 19. Ja radušās nesaskaņas par izglītojamā vērtējumu mācību priekšmetā 
gadā, pēc motivēta vecāku rakstiska pieprasījuma (ne vēlāk kā piecu 
darbdienu laikā pēc izglītojamā vērtējuma mācību priekšmetā gadā 
rakstiskas izziņošanas), priekšmeta skolotājs sniedz pamatojumu. Ja 
pamatojums neapmierina, vecāki veic rakstisku pieprasījumu skolas 
direktoram. Direktors izveido apelācijas komisiju un par lēmumu rakstiski 
informē trīs dienu laikā. 

7. 20. Pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē 
nodrošina šādas saziņas formas:  

7. 20.1. Izglītojamā dienasgrāmata  

Klases audzinātājs reizi nedēļā paraksta dienasgrāmatu, veic saziņu ar vecākiem par 
izglītojamā sekmēm, ieraksta nepieciešamo informāciju un seko līdzi vecāku 
parakstiem. 

Dienasgrāmatā izglītojamais ieraksta stundas, uzdotos mājas darbus. Pēc izglītojamā 
pieprasījuma pedagogs ieraksta vērtējumus.  

Apmeklētās konsultācijas var tikt fiksētas dienasgrāmatā, ierakstu izdara pedagogs. 

7. 20. 2. Sekmju izraksti 

7. 20. 3. Skolēnu darbi (glabājas pie skolotāja) 

7. 20. 4. Vecāku sapulces  

7. 20. 5. Elektroniskais žurnāls -  Mykoob 

Izglītojamo apmeklējumi, vērtējumi, stundas tēma, uzdotie mājas darbi tiek ierakstīti 
konkrētās dienas laikā. 

Konsultāciju apmeklējums tiek fiksēts dienā, kad izglītojamais  konsultāciju apmeklējis. 

Pārbaudes darba vērtējums tiek veikts nedēļas laikā pēc darba uzrakstīšanas un 
ierakstīts. Ja darbs ir apjomīgs (esejas, referāti, laboratorijas darbi u.c.), vērtējuma 
izlikšana jāveic divu nedēļu laikā. 

Klases audzinātājs reizi nedēļā veic kontroli, konstatējot attaisnoti vai neattaisnoti 
kavētās stundas. 

Klases audzinātājs reizi mēnesī sekmju un kavējumu kopiju ielīmē katra izglītojamā 
dienasgrāmatā un informē vecākus. 

7. 20. 6. Individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu 
skolotājiem, skolas administrāciju  

8. Noslēguma jautājumi  
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8. 1. Kārtība tiek apstiprināta/saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē un ir 
saistoša visiem Vaiņodes vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem.  

8. 2. Grozījumi kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz 
pedagoģiskās padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem.  

 
Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm iepazīstināmi visi skolas pedagogi, 

izglītojamie un viņu vecāki. Atbildīgie – direktora vietniece mācību darbā un klašu 
audzinātāji.  
 
Vērtēšanas kārtība ievietota Vaiņodes vidusskolas mājas lapā. 
 
Labojumi veikti 31. 09. 2015. un apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē. 
 

Skolas direktors    Z. Mickus 


