
1.pielikums
Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību

sasniegumu vērtēšanas kārtība

Mācīšanās godīgums

1. Skolēna darba vērtēšanā tiek ņemts vērā mācīšanās godīguma princips-
uzvedība, kas ietver sevī objektivitāti, atbildību, savstarpēju cieņu un uzticēšanos,
kā arī izslēdz maldināšanu un krāpšanos ar neatļautiem palīglīdzekļiem:

1.1. plaģiātu - skolēns tīšām uzdod par savu citu cilvēku darbu vai ideju;
1.2. sazvērestību, vienošanos - skolēns dod savu ieskaites vai mājasdarbu

citam skolēnam, kurš noraksta, kopē to un iesniedz skolotājam vērtējuma
iegūšanai;

1.3. mēģinājumu saņemt palīdzību no citiem skolēniem eksāmena, ieskaites vai
pārbaudes darba laikā, norakstīšana, neatļautu palīglīdzekļu izmantošana;

1.4. jebkuru citu rīcību, kas sniedz negodīga ceļā iegūtas priekšrocības: tālruņa,
interneta pieslēguma vai citu sakaru līdzekļu izmantošana, ja tas nav atļauts
dotajā ieskaitē; ieskaites darba satura izpaušana vai iegūšana no citiem
skolēniem vai avotiem; falsificētas medicīniskās vai vecāku /aizbildņu
izziņas, kas atļauj rakstīt ieskaites darbu vēlāk, iesniegšana.

2. Skolēnu pienākumi mācīšanās godīguma ievērošanai:

2.1. Cienīt un ievērot principus, kas skar sveša intelektuāla īpašuma
izmantošanu;

2.2. Ieturēt godīguma principus jebkādā darbā: eksāmens, ieskaites darbs,
pētniecisks darbs, referāts, eseja, leksikas pārbaudes darbs, mājas darbs;

2.3. Skolēnam ir jāveido atsauces uz visām idejām vai materiāliem, avotiem, kas
viņam nepieder (fotogrāfijas, kartes, mākslas darbi, audio un video resursi,
interneta vietnes, mutvārdu ziņojumi, e-pasta ziņojumi, gatavu referātu
lejupielāde);

2.4. Izmantojot fragmentus no svešiem darbiem, veikt citēšanu;
2.5. Izmantot parindes, kurās ir norādāms autors un darbs, no kurienes ir ņemtas

noteiktas domas;
2.6. Darba / prezentācijas beigās obligātā kārtībā jābūt bibliogrāfijai, kurā ir

norādīti visi informatīvi resursi. Tāpat ir iespējama pielikuma veidošana, kurā
ir norādīti informatīvi avoti;

2.7. Nedrīkst nodod citiem skolēniem savus materiālus, izpildītus mājas darbus,
kuri tiek izmantoti personīgos nolūkos;

2.8. Zināt par morālo atbildību mācīšanās godīguma neievērošanās gadījumā.

3. Skolēns, kas ikdienas, pārbaudes, ieskaites, projekta vai ZPD ir izmantojis svešu
intelektuālo īpašumu, tiek uzskatīts par autortiesību pārkāpēju, kā to nosaka LR
Satversmes 13. pants, Zinātnieka ētikas kodekss (1997) un Autortiesību likums
(2000).



4. Skolēns, kas pārkāpis kādu no godīgums principiem ( minēti 1.punktā), par
iesniegto darbu saņem vērtējumu „1” (ļoti, ļoti vāji), pedagogam uzrādot
pārkāpuma būtību un avotus.

5. Ja skolēns izsaka vēlmi labot saņemto vērtējumu „1”, tad viņš nedēļas laikā pēc
vērtējuma saņemšanas iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, kurā lūdz
sasaukt VVĢ mācīšanās ētikas komisiju ( sastāvu nosaka skolas direktors),
kas uzklausa skolēna argumentus viņa rīcības pamatošanai. Ētikas komisija
jautājumu izskata nedēļas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6. Ja skolēns pārkāpis godīguma principu projekta darbā vai ZPD, viņa jautājumu
izskata ētikas komisija nedēļas laikā pēc vērtējuma saņemšanas, un skolēns
prezentē darbu pagarinātā mācību gada laikā.


