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VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS 
SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

1.2. Vērtējot skolēnu 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 (saskaņā ar Ministru 
kabineta 27.11.2018. noteikumu Nr. 747 26.punktu attiecināms uz 
2020./2021.m.g. 11.-12.klasēm un 2021./2022.m.g. 12.klasi); 

1.2.3. Ministru kabineta 12.05.2013. noteikumiem Nr. 281 (saskaņā ar Ministru 
kabineta 03.09.2019. noteikumu Nr. 416 25.punktu attiecināms uz 
2020./2021.m.g. 8.-9.klasēm un 2021./2022.m.g. 9.klasi); 

1.2.4. Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumiem Nr. 747; 

1.2.5. Ministru kabineta 03.09.2019. noteikumiem Nr. 416; 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir informācijas iegūšana, lai spriestu par skolēna 
sniegumu vai sasniegto rezultātu. 

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi. 

3.1. Formatīvā vērtēšana: 

3.1.1. veic ikdienas mācību procesā, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par 
savu sniegumu un uzlabotu mācīšanos, pilnveidojot savu prasmi mācīties 
patstāvīgi un vērtēt savu un cita sniegumu; 

3.1.2. vērtējumi var tik izteikti dažādās formās: 

3.1.2.1. apguves līmeņos (STAP – sācis apgūt (S), turpina  apgūt (T), apguvis 
(A), apguvis padziļināti (P); 

3.1.2.2. punktos – fiksējot iegūto punktu skaitu attiecībā pret maksimāli 
iegūstamajiem;  

3.1.2.3. procentos – fiksējot iegūto procentu skaitu attiecībā pret 100 
procentiem; 

3.1.2.4. aprakstoši vai savstarpēji vērtējot pēc izstrādātiem kritērijiem; 

3.1.2.5. ieskaitīts / neieskaitīts  

3.2. Diagnosticējošā vērtēšana: 

3.2.1. veic, lai periodiski konstatētu atsevišķu prasmju vai to kombināciju apguvi, 
noskaidrojot skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un nepieciešamo atbalstu. 

3.2.2. īsteno: 

3.2.2.1. pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu 
turpmāko mācīšanās procesu; 

3.2.2.2. Valsts izglītības satura centrs, lai pilnveidotu vispārējās vidējās 
izglītības mācību saturu, veicinātu mācību līdzekļu kvalitāti un pedagogu 
profesionālo kompetenci; 

3.2.2.3. var veikt izglītības iestāde, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības; 
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3.3. Summatīvā vērtēšana: 

3.3.1.  nosaka un dokumentē skolēna mācīšanās rezultātu mācīšanās posma 
(tēmas daļas, temata, semestra, mācību gada, kursa, izglītības pakāpes) 
noslēgumā; 

3.3.2.  summatīvo vērtējumu 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". 

3.3.3.  summatīvā vērtēšana var notikt rakstiski, mutvārdos, praktiskā vai kombinētā 
veidā. 

4. Mācību sasniegumu vērtēšana un uzlabošana. 

4.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus 
nosaka mācību priekšmeta skolotāji vienoti mācību priekšmeta ietvaros, ievērojot 
izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un šos noteikumus.  

4.2. Summatīvi vērtējamos darbus (turpmāk - pārbaudes darbus) 7.-12.klasē vērtē 10 ballu 
skalā visos mācību priekšmetos. 

4.3. Visiem summatīvi vērtējamiem darbiem tiek izstrādāti vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas 
skala. 

4.4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī programmai detalizēti nosaka 
pedagogs, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku un informējot par to skolēnus. 
Izmantojama e-klases piedāvātā vērtēšanas skala. 

4.5. Pirms summatīvi vērtējamā darba pedagogam ir pienākums iepazīstināt skolēnus ar 
summatīvi vērtējamā darba saturu un vērtēšanas kritērijiem. 

4.6. Summatīvi vērtējamo darbu datumus nosaka un iekļauj pārbaudes darbu grafikā mācību 
priekšmeta pedagogs. Grafiks ir pieejams skolvadības sistēmā “E-klase”. Skolēniem 
regulāri jāseko līdzi izmaiņām. Summatīvais vērtējums var veidoties arī ilgtermiņā, 
pakāpeniski veicot darbā plānotos uzdevumus un tajos iegūtos punktus ierakstot 
kopvērtējuma tabulā. Šādā gadījumā summatīvi vērtējamais darbs nav jāiekļauj 
pārbaudes darbu grafikā.  

4.7. Summatīvi vērtējamo darbu laiks kārtējā nedēļā var tikt mainīts objektīvu apstākļu dēļ, bet 
par izmaiņām skolēni tiek informēti ne vēlāk kā vienu dienu pirms summatīvi vērtējamā 
darba, ņemot vērā klases aizņemtību summatīvi vērtējamo darbu grafikā. 

4.8. Lai saņemtu semestra / gada / kursa gala vērtējumu skolēnam jākārto visi mācību 
priekšmetā paredzētie summatīvi vērtējamie pārbaudes darbi, bet mācību priekšmeta 
pedagogam ir tiesības atbrīvot skolēnu no summatīvi vērtējamā darba veikšanas īpašu 
mācību sasniegumu gadījumā, par to veicot ierakstu e-klases žurnālā – „atb” (atbrīvots). 
Par īpašiem mācību sasniegumiem tiek uzskatīta dalība vienā vai vairākās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skolotājam izvērtējot pasākuma saturu un 
skolēna sniegumu. 

4.9. Vienā dienā atļauts plānot ne vairāk kā divus pārbaudes darbus, ja to kopējais ilgums 
nepārsniedz 3 mācību stundas. 

4.10. Skolotājs summatīvi vērtējamos darbus novērtē un veic ierakstus skolvadības 
sistēmā “E-klase”: 

4.10.1. par mutiska pārbaudījuma veikšanu – pārbaudījuma kārtošanas dienā; 

4.10.2. par rakstiska pārbaudījuma veikšanu – 10 darba dienu laikā pēc 
pārbaudījuma norises. 
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4.11. Skolēns vienmēr tiek iepazīstināts ar summatīvi vērtējamā darba rezultātu, ir tiesīgs 
saņemt skaidrojumu par saņemto vērtējumu. Skolēnu darbi tiek uzglabāti pie skolotāja vai 
klasē skolēna portfolio. 

4.12. Semestru beigās summatīvi vērtējamie darbi jāieplāno ne vēlāk kā 5 darba dienas 
līdz semestra beigām. 

4.13. 1. semestra pēdējās 5 darba dienās rakstīto summatīvi vērtējamo darbu vērtējums 
jāievada e-klases žurnālā nākamajā semestrī. 

4.14. Ja skolēns nav piedalījies mācību priekšmeta / kursa skolotāja noteiktajos summatīvi 
vērtējamajos darbos, skolvadības sistēmā “E-klase” fiksē mācību priekšmeta / kursa 
stundas kavējumu un obligāti veicamā pārbaudes darba neizpildi (“n/nv”).  

4.15. Noteikumi, ja summatīvi vērtējamais darbs nav veikts: 

4.15.1. ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz summatīvi vērtējamā 
darba kārtošanu, tad līdzvērtīgs pārbaudes darbs viņam jākārto 10 darba dienu 
laikā pēc summatīvi vērtējamā darba reģistrēšanas e-klases žurnālā; 

4.15.2. ja skolēns 4.15.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies uz summatīvi vērtējamā 
vai tam līdzvērtīgā pārbaudes darba kārtošanu, skolotājam ir tiesības nākamajā 
mācību stundā uzdot skolēnam pārbaudes darbu par nokavēto tēmu; 

4.15.3. ja skolēns ilgstoši (2 nedēļas un ilgāk) slimojis un nav veicis summatīvi 
vērtējamos darbus, to izpildes laiks ir 1 mēnesis (sākot no ārsta zīmē norādītā 
datuma, no kura atļauts apmeklēt izglītības iestādi), bet, ja pēc skolēna ilgstošas 
slimošanas tuvākajās dienās ir veicami summatīvi vērtējamie darbi, tad to izpildes 
laiku skolēns saskaņo ar priekšmeta pedagogu. 

4.16. Skolēniem tiek dota iespēja vienu reizi pēc summatīvi vērtējamā darba veikšanas 
uzlabot tajā iegūto vērtējumu. Tādā gadījumā skolēnam pārrakstāmais summatīvi 
vērtējamais darbs, iepriekš vienojoties ar pedagogu, jāveic 10 darba dienu laikā pēc 
summatīvi vērtējamā darba vērtējuma pirmreizējās reģistrēšanas e-klases žurnālā. 
Atkārtota summatīvi vērtējamā darba kārtošanai, pedagogs ir tiesīgs izvēlēties 
pārbaudījuma formu (piemēram, mutisku pārbaudījumu rakstiska pārbaudījuma vietā), 
nodrošinot skolēna zināšanu un prasmju pārbaudi līdzvērtīgā apjomā kā iepriekš kārtotajā 
summatīvi vērtējamajā darbā vai darba daļā. 

4.17. Ja summatīvi vērtējamais darbs vai darba daļa ir rakstīts atkārtoti, tad, novērtējot 
semestra rezultātus, pamatskolas posmā tiek ņemts vērā augstākais vērtējums, vidējās 
izglītības posmā tiek ņemts vērā pēdējais saņemtais vērtējums.  

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

4.18.1. ieskaitīts – ja skolēns 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 skolēnus. 

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

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

4.19.1. skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā tiek veikts summatīvi vērtējamais 
darbs; 

4.19.2. skolēns ir piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu; 

4.19.3. skolēns atsakās veikt summatīvi vērtējamo darbu; 
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4.19.4. rakstiskais summatīvi vērtējamais darbs nav pildīts atbilstoši prasībām; 

4.19.5. mutiskās un kombinētās formas summatīvi vērtējamais darbs, prezentācija 
u.c. pārbaudes darba formas saturs vai izpildes forma neatbilst uzdotajam 
tematam; 

4.19.6. tiek konstatēts, ka darbs nav veikts patstāvīgi, ievērojot mācīšanās godīguma 
principus. 

4.20. 11. klašu (2020./2021.m.g.) skolēniem ir pienākums izvēlēties savai izaugsmei 
nepieciešamo mācību darba veidu – sistemātisku gatavošanos vai piedalīšanos mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) rakstīšanu vai papildus 
laboratorijas darbu veikšanu projektu dienu laikā. Iegūstot vispārējo vidējo izglītību, 
skolēnam ir tiesības izvēlēties, vai par ZPD veikt ierakstu vispārējās vidējās izglītības 
dokumentā.  

4.21. 8. klasē (2020./2021.m.g.) skolēni veic projekta darbus. Projekta darbu vērtējumu 
izsaka 10 ballu skalā, ierakstot to klases sekmju žurnālā attiecīgajā mācību priekšmetā.  

4.22. Semestra un gada vērtējums. 

4.22.1. semestra vērtējumu mācību priekšmetā /kursā izliek no summatīvi vērtētajos 
pārbaudes darbos iegūtajiem vērtējumiem; 

4.22.2. skolēniem, kuri veiksmīgi piedalījušies ar mācību priekšmetu saistītā 
olimpiādē, konkursā, projektā, skolotājs ir tiesīgs izlikt vērtējumu ballēs kā papildus 
vērtējumu, to ņemot vērā, izliekot vērtējumu semestrī.  

4.22.3. vērtējumu mācību priekšmetā / kursā gadā izliek: 

4.22.3.1. ņemot vērā 1. un 2. semestra gala vērtējumus; 

4.22.3.2. bet, ja vērtējums „izšķiras”, tad pedagogs piedāvā skolēnam iespēju 
demonstrēt papildu pierādījumus atbilstošā vērtējuma ieguvei; 

4.23. Vidējās izglītības posma kursa gala vērtējumu veido kursa apguves laikā iegūtie gada 
vērtējumi. 

4.24. Ja vecāki / likumiskais pārstāvis vai skolēns, kurš sasniedzis pilngadību, apstrīd gada 
vērtējumu kādā mācību priekšmetā / kursā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta 
skolotāju, klāt esot izglītības iestādes administrācijas pārstāvim, vienošanās nav panākta, 
vecākiem / likumiskajam pārstāvim, atbildīgajai amatpersonai vai skolēnam, kurš 
sasniedzi pilngadību, ir tiesības 2 nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt 
lūgumu skolas direktoram pārskatīt gada vērtējumu mācību priekšmetā / kursā. 

5. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana dokumentācijā. 

5.1. Mācību priekšmeta pedagogs skolēnu vērtējumus un kavējumus ieraksta klases žurnālā 
skolvadības sistēmā “E-klase”. 

5.2. Klases audzinātājs reizi mēnesī mācību sasniegumu izrakstu nosūta skolēnam vai 
vecākiem elektroniski vai pēc pieprasījuma izdrukā.  

5.3. Summatīvi vērtējamie darbi jāreģistrē skolvadības sistēmā e-klase, izmantojot pārbaudes 
darba metodiku. 

6. Vecāku informēšana par skolēna mācību sasniegumiem. 

6.1. Vecākiem ir iespēja iegūt piekļuvi skolvadības sistēmai “E-klase” un saņemt visus 
vecākiem pieejamos sistēmas pakalpojumus, kas saistīti ar viņa bērna mācību 
sasniegumu novērtējumu. 
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6.2. Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

6.3. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku 
bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem 
skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus skolēnus. 

7. Noslēguma jautājumi. 

7.1. Šī skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir apspriesta pedagoģiskās padomes 
sēdē un ir saistoša visiem Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogiem un skolēniem. 

 


