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Apstiprināts 
 

________________________ 
Direktors Artūrs Skrastiņš 
Rīkojums Nr.230/1.8/17/4 

 
2017.gada 4. janvārī 

 

VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS 
IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir atbilstoši Valmieras Valsts 
ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) nolikuma 10.3.11. punktam izveidota kārtība, kas 
nodrošina vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā ģimnāzijā. 

1.2. Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, ģimnāzija vadās pēc: 

1.2.1. Izglītības likuma 32. un 35.p.; 

1.2.2. Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem Nr. 468; 

1.2.3. Ministru kabineta 12.05.2013. noteikumiem Nr. 281. 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi. 

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis – objektīvs un profesionāls 
izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā dzīvei nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

2.2. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi. 

2.2.1. Veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību. 

2.2.2. Konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa individualitāti. 

2.2.3. Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu 
uzlabošanai. 

2.2.4. Sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot izglītojamos 
mācīties un veikt pašnovērtējumu. 

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi. 

3.1. Prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir noteikts 
obligātais mācību priekšmetu saturs, ietverot pamatprasības izglītojamo sasniegumiem. 

3.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 
pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās darbības 
līmenī. 
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3.3. Vērtējuma atbilstības princips – noslēguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 
savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem 
atbilstošos uzdevumos. 

3.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – vērtēšanā var izmantot 
rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un grupas sniegumu vērtēšanu 
un dažādus pārbaudes darbus (piemēram, kontroldarbi, diagnosticējošie darbi, projektu 
darbi, ieskaites un eksāmeni). 

3.5. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu visos izglītības 
programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem 
izglītojamais ir atbrīvots Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā. 

3.6. Vērtējuma regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai noteiktu 
izglītojamo attīstību un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu. 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas. 

4.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus iedala pēc to mērķa un vietas mācību procesā. 

Pēc mērķa (kāpēc?) Pēc vietas mācību procesā (kad?) 

Diagnosticējošā vērtēšana 

Formatīvā (attīstošā) vērtēšana 

Summatīvā vērtēšana 

Ievadvērtēšana 

Kārtējā vērtēšana 

Robežvērtēšana 

Nobeiguma vērtēšana 

 

4.2. Pārbaudes darbs var notikt rakstiski, mutvārdos, praktiskā vai kombinētā veidā. 

5. Vērtējuma veidi: 

5.1. 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"; 

5.2. ieskaitīts / neieskaitīts; 

5.3. aprakstošs vai pašvērtējums pēc skolotāja dotajiem kritērijiem; 

5.4. savstarpēji veikta pārbaude pēc kritērijiem (paši, grupā). 

6. Mācību sasniegumu vērtēšanas un uzlabošanas noteikumi. 

6.1. Pārbaudes darbus (summatīvā vērtēšana, nobeiguma vērtēšana) 7.-12.klasē vērtē 10 
ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

6.2. Visiem darbiem, kas tiek novērtēti ballēs, tiek izstrādāti vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas 
skala. 
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6.3. Novērtējot ieteicams vadīties pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem. Izmantojami arī e-
klases piedāvātie vērtēšanas kritēriji. 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguve  
% no 

1% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 96% 

 

6.4. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās var izstrādāt un pieņemt detalizētākus 
vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku. 

6.5. Līdz pārbaudes darba veikšanai pedagogam ir pienākums iepazīstināt izglītojamos ar 
pārbaudes darba saturu un vērtēšanas kritērijiem. 

6.6.Pārbaudes darbu skaits semestrī ir atbilstošs tematu skaitam semestrī, bet ne mazāks kā 
divi pārbaudes darbi. 

6.7. Pārbaudes darba (ieskaites, kontroldarba) datumus nosaka mācību priekšmeta 
pedagogs. Pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes 
darbi – tēmas vai vairāku tēmu noslēguma darbi, tai skaitā arī ilgstošākā laika posmā veikto 
projektu, uzdevumu, pētījumu u.c. izpildes termiņš. Grafiks ir pieejams 
http://www.vvg.edu.lv. Izglītojamajiem regulāri jāseko līdzi izmaiņām. Katru piektdienu 
plkst. 15:00 tiek slēgta iespēja mainīt ierakstus pārbaudes darbu grafikā nākamajai nedēļai. 

6.8. Pārbaudes darbu laiks kārtējā nedēļā var tikt mainīts objektīvu apstākļu dēļ, bet par 
izmaiņām skolēni tiek informēti ne vēlāk kā vienu dienu pirms pārbaudes darba, ņemot vērā 
klasēs aizņemtību pārbaudes darbu grafikā. 

6.9. Izglītojamam jākārto visi mācību priekšmetā paredzētie pārbaudes darbi (kontroldarbi 
un ieskaites), bet mācību priekšmeta pedagogam ir tiesības atbrīvot izglītojamo no 
pārbaudes darba veikšanas īpašu mācību sasniegumu gadījumā, par to veicot ierakstu e-
klases žurnālā – „a” (atbrīvots). 

6.10. Vienā dienā pārbaudes darbu skaits 7.,8. klasēm – viens pārbaudes darbs, 9.-12. klasēm 
– divi pārbaudes darbi 

6.11. Semestru beigās pārbaudes darbi jāieplāno ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz tā beigām. 

6.12. 1. semestra pēdējās 5 darba dienās rakstīto pārbaudes darbu vērtējums jāievada e-
klases žurnālā nākamajā semestrī. 

6.13. Noteikumi, ja pārbaudes darbs nav veikts: 

6.13.1. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz pārbaudes darba kārtošanu, 
tad līdzvērtīgs pārbaudes darbs viņam jākārto 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes darba 
reģistrēšanas e-klases žurnālā. 

6.13.2. Ja izglītojamais ilgstoši (2 nedēļas un ilgāk) slimojis un nav veicis pārbaudes 
darbus, to izpildes laiks ir 1 mēnesis (sākot no ārsta zīmē norādītā datuma, no kura 
atļauts apmeklēt izglītības iestādi). Bet, ja pēc izglītojamā ilgstošas slimošanas 
tuvākajās dienās ir pārbaudes darbi, tad to izpildes laiku izglītojamais saskaņo ar 
priekšmeta pedagogu (darba izpildes laiks 10 darba dienas). 

http://www.vvg.edu.lv/index.php/macibas/ieskaisu-grafiks
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6.13.3. Ja izglītojamais pārbaudes darbu nav izpildījis un tam nav attaisnojošu 
iemeslu, tad priekšmeta pedagogs šī darba vērtējuma ailē atzīmē – „nav vērtējuma” 
(nv). 

6.14. Izglītojamiem tiek dota iespēja vienu reizi pēc pārbaudes darba veikšanas uzlabot 
pārbaudes darbā iegūto vērtējumu. Tādā gadījumā izglītojamam pārrakstāmais pārbaudes 
darbs, iepriekš vienojoties ar pedagogu, jāveic 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes darba  
vērtējuma pirmreizējās reģistrēšanas e-klases žurnālā.6.15. Ja pārbaudes darbs ir rakstīts 
atkārtoti, tad, novērtējot semestra rezultātus, tiek ņemts vērā pēdējais vērtējums. 

6.16. Vērtējuma ieskaitīts/neieskaitīts (i/ni) lietošana:  

6.16.1. i/ni ir formatīvais vērtējums. 

6.16.2. Ar i/ni var tikt vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie darbi, grupu darbi, 
praktiskie darbi, kļūdu labojumi, atsevišķu prasmju pārbaude. 

6.16.3. Ieskaitīts – ja izglītojamais mācību vielu apguvis atbilstoši izvirzītajiem 
mērķiem un kritērijiem, viela apgūta vismaz 50-60% apmērā. Darbu vērtē pēc 
atbilstošās grūtības pakāpes, to nosaka priekšmeta pedagogs, pirms darba 
rakstīšanas par nosacījumiem informējot izglītojamos. 

6.16.4. Neieskaitīts – 1) izpildīts pareizi mazāk par pedagoga iepriekš noteikto, 2) nav 
ievērota rakstu darbu kultūra. 

6.17. Apzīmējuma „nv” lietošana. Ieraksts ”nav vērtējuma” (“nv”) izmantojams, lai fiksētu, 
ka skolēns nav ieguvis vērtējumu. 

6.17.1. Izglītojamais iegūst nv ikdienas darbā, ja atsakās mutiski vai rakstiski veikt 
uzdevumu; ja ir piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu; ja ir iesniedzis 
darbu, bet par tā izpildi nav saņēmis punktus.  

6.17.2. Izglītojamais iegūst nv pārbaudes darbā vai ieskaitē, ja neattaisnotu iemeslu 
dēļ nav veicis šo darbu.  

6.17.3. Izglītojamais iegūst nv gadā, ja ieraksts abos semestros ir nv. 

6.18. 11. klasē izglītojamie veic un 10. klasē var veikt zinātniski pētniecisko darbu (ZPD). 
ZPD vērtējumu izsaka 10 ballu skalā, ierakstot to klases sekmju žurnālā un liecībā. Iegūstot 
vispārējo vidējo izglītību, skolēnam ir tiesības izvēlēties, vai par to veikt ierakstu vispārējās 
vidējās izglītības dokumentā. 

6.19. 7. un 8. klasē skolēni veic projekta darbus. Projekta darbu vērtējumu izsaka 10 ballu 
skalā, ierakstot to klases sekmju žurnālā un liecībā. Iegūstot pamatizglītību, ierakstu apliecībā 
par pamatizglītību veic pēc skolēna izvēles. 

6.20. Semestra un gada vērtējums. 

6.20.1. Semestra vērtējumam mācību priekšmetā jāatbilst reģistrētajos pārbaudes 
darbos iegūtajiem vērtējumiem un semestrī iegūto papildus vērtējumu vidējiem 
rādītājiem, ņemot vērā arī izglītojamo attieksmi, izaugsmi un pārbaudes darbu 
tematu svarīgumu. 

6.20.2. Ja izglītojamais ir uzlabojis vērtējumu noteiktajā kārtībā, izliekot semestra 
vērtējumu, vērā tiek ņemts labotais vērtējums. Ja izglītojamais nav ieguvis 
vērtējumus noteiktajos pārbaudes darbos un nav izmantojis iespēju iegūt vērtējumu 
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ģimnāzijas noteiktajā kārtībā, tad, izliekot semestra atzīmi, tiek ņemts vērā 
metodiskās padomes izstrādātais koeficients (tabula pielikumā), kas iegūts, 
apzīmējumu nv skaitu attiecinot pret vērtējumu skaitu, jo mācību sasniegumu 
attīstība un zināšanu apguve šajā gadījumā ir nepietiekama. 

6.20.3. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek: 

6.20.3.1. kā vidējo aritmētisko no vērtējumiem abos semestros; 

6.20.3.2. bet, ja vērtējums „izšķiras”, tad pedagogs izliek vērtējumu, 
balstoties uz savu kompetenci, ņemot vērā izglītojamā attieksmi, izaugsmi, kā 
arī mācību vielas un pārbaudes darbu apjomu, svarīgumu.  

7. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana dokumentācijā. 

7.1. Mācību priekšmeta pedagogs izglītojamo vērtējumus un kavējumus ieraksta klases 
žurnālā (skolvadības sistēmā e-klase). 

7.2. Klases audzinātājs reizi mēnesī veic sekmju izrakstu izdruku un izsniedz to 
izglītojamajiem. 

7.3. Pārbaudes darbi, kuri norādīti pārbaudes darbu grafikā, jāreģistrē skolvadības 
sistēmā e-klase, izmantojot pārbaudes darba reģistrāciju. 

8. Vecāku informēšana par izglītojamā mācību sasniegumiem. 

8.1. Izglītojamiem katru mēnesi ir pienākums iepazīstināt vecākus ar sekmju izrakstu, bet 
vecākiem apliecināt šo faktu ar parakstu sekmju izrakstā. 

8.2. Vecākiem ir iespēja iegūt piekļuvi skolvadības sistēmai e-klase un saņemt visus 
vecākiem pieejamos sistēmas pakalpojumus, kas saistīti ar viņa bērna mācību sasniegumu 
novērtējumu. 

8.3. Vecāku informācijas dienās vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību. 

8.4. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos e-klases žurnālā vai 
citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt 
sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem izglītojamiem, informācija jāsniedz, 
nenosaucot vārdā citu audzēkņus. 

9. Noslēguma jautājumi. 

9.1. Šī izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir apspriesta pedagoģiskās 
padomes sēdē un ir saistoša visiem Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogiem un 
izglītojamiem. 


