
 APSTIPRINU

Liepājas 7. vidusskolas

Direktore                  I.Ferstere

Liepājā, 2014. gada 30.augustā

Skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība

I. Skolas  vērtēšanas  kārtība  izstrādāta  saskaņā  ar  izglītības  iestādes
darbību reglamentējošiem dokumentiem:

1.1.  Izglītības likums 1999.g. 1. jūnijs
1.2.  Vispārējās Izglītības likums 1999.g. 14. jūlijs

1.3.  MK noteikumi Nr.468.,  2014.g. 12.augustā “Noteikumi par valsts pamatizglītības

standartu,  pamatizglītības mācību  priekšmetu  standartiem  un  pamatizglītības

programmu paraugiem”.

1.4.  MK noteikumi Nr.281,  2013.g. 21. maijā “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās

izglītības  standartu,  mācību  priekšmetu  standartiem  un  izglītības   programmu

paraugiem standartiem”.

1.5.  MK  noteikumi  Nr.149.,  2012.g.  28.februārī  |”Noteikumi  par  kārtību,  kāda

izglītojamie  tiek  uzņemti  vispārējas  izglītības  iestādes  un  atskaitīti  no  tām,  un

obligātajām prasībām pārcelšanai  uz nākamo klasi.”

II Skolas licencētās izglītības programmas:

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma. 2010.g. 05.augustā 
Izglītības programmas kods 21011121

2. Vispārējās  vidējās  izglītības  matemātikas,  dabaszinību  un  tehnikas  virziena

mazākumtautību programma. 2014.g. 14.aprīlī

 Izglītības programmas kods 31013021

3. Vispārējās  vidējās  izglītības  profesionāli  orientētā  virziena  mazākumtautību

programma.       2014.g. 14.aprīlī                 

 Izglītības programmas kods 31014021

4. Vispārējās  vidējās  izglītības  vispārizglītojošā  virziena  mazākumtautību  izglītības

programma.    2010.g. 21.aprīlī                    

 Izglītības programmas kods 31011021
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5. Vispārējās  vidējās  izglītības  vispārizglītojošā  virziena  mazākumtautību

programma.     2012.g. 18.aprīlī                    

 Izglītības programmas kods 31011023

6. Speciālās  pamatizglītības  mazākumtautību  programma  izglītojamajiem  ar  valodas

traucējumiem. 2011.g. 05.jūlijā

 Izglītības programmas kods 21015521

II. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

     Mērķis:

Skolēnu  mācību  sasniegumu  vērtēšanas  mērķis  ir  objektīvs  un  profesionāls

skolēna  sasniegumu  raksturojums,  kas  sekmē  katra  skolēna  sabiedriskajai  un

individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, izpratni par mācīšanās

panākumiem.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

2.1.  veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību

2.2.  nodrošināt vērtēšanas kvalitāti atbilstoši Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās

izglītības standartu prasībām

2.3.  daudzpusīgi un objektīvi novērtēt katra skolēna izglītības līmeni

2.4.  konstatēt  katra  skolēna  sasniegumus,  ievērojot  viņa  vajadzības,  intereses,

temperamentu un veselību

2.5.  veikt  nepieciešamo  mācību  procesa  korekciju  skolēnu  mācību  sasniegumu

uzlabošanai

2.6.  motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus

2.7.  sekmēt  skolēna  līdzatbildību  par  mācību  rezultātiem,  mācot  skolēniem  veikt

pašvērtējumu

III. Vērtēšanas pamatprincipi ir

3.1.  prasību  atklātības  un  skaidrības  princips –  mācību  priekšmetu  standartos  ir

noteikts  obligātais  mācību  priekšmeta  saturs,  ietverot  pamatprasības  izglītojamā

sasniegumiem

3.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot

pozitīvos  sasniegumus  iegaumēšanas  izpratnes,  zināšanu  lietošanas  un  radošās

darbības līmenī

3.3. vērtējuma  atbilstības  princips –  noslēguma  pārbaudes  darbā  tiek  dota  iespēja

apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas
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līmeņiem  atbilstošos  uzdevumos,  jautājumos,  piemēros  un  mācību  situācijās.

Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu

3.4. vērtējuma noteikšanai izmanto veidu dažādības principu – mācību sasniegumu

vērtēšana  izmanto  rakstiskas,  mutiskas  un  kombinētas  pārbaudes,  individuālo  un

grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus  pārbaudes darbus (piemēram, kontroldarbi,

diagnosticējošie darbi, projektu darbi, ieskaites un eksāmeni);

3.5. vērtēšanas  regularitātes  princips --  mācību  sasniegumi  tiek  vērtēti  regulāri,  lai

noteiktu izglītojamā attīstību un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu, pedagoģiskā

padome  pieņem lēmumu par  minimālo  vērtējumu  skaitu  katrā  mācību  priekšmetā

vienā semestrī;

3.6. vērtējuma  obligātuma  princips –  nepieciešams  iegūt  pozitīvu  vērtējumu  visos

izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts  pārbaudes darbos, izņemot tos

mācību priekšmetus un valsts  pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots

Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā.

IV. Vērtēšanas formas un vērtējumu  veidi

Vērtēšana mācību procesā:

4.1.  ievadvērtēšana – lieto mācību procesā sākumā pirms temata  vai mācību priekšmeta

sākumā, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu;

4.2. kārtējā vērtēšana – mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus,

lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto

mācību  metožu  savstarpējo  atbilstību,  kā  arī  veicinot  izglītojamā  pašnovērtēšanas

prasmes un atbildību;

4.3. nobeiguma vērtēšana – norada izglītojama zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā

arī  izglītojamā  produktīvās  darbības  prasmes  temata  vai  loģiskas  temata  daļas

semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā. 

4.4. aprakstošā ( X,  /,  - ), kuros nav vērtējums 10 ballu skalā – sākumskolā;

4.5. pašvērtējums (skolēns veic sava darba pašvērtējumu un/vai cita skolēna vai skolēnu

un/vai klases darba izvērtējumu)

V. Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni

Vērtēšanu  var  organizēt  mutvārdos,  rakstos  vai  kombinēti  (rakstos  un  mutvārdos,

rakstos un praktiski  u tml.),  izmantojot  dažādus metodiskos paņēmienus:  aptauju,  skolēnu

pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu; pārbaudes darbu (kontroldarbs, ieskaite); praktisko

vai  laboratorijas  darbu;  patstāvīgu  darbu  (referāts,  individuālais  vai  grupas  projekts,
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prezentācija);  diskusiju;  lomu spēli;  darbu mapi  u.c..  Izvēloties pārbaužu saturu, ieteicams

kombinēt  tradicionālās  pārbaudes  metodes  (parasti  pārbaudes  darbi  rakstos)  un  modernās

metodes,  kurās  nozīmīga  vieta  atvēlēta  skolēna  praktiskajam  sasniegumam,  tādējādi

nodrošinot  gan apgūtā mācību satura kontroli,  gan sasniegto mācību mērķu un uzdevumu

konstatāciju. Uz mācību satura kontroli biežāk orientēta ievad vērtēšanā un kārtējā vērtēšana;

nobeiguma vērtēšanā jāakcentē mācību mērķu un uzdevumu pārbaude.

Valodas  jomā  semestra  laikā  tiek  pārbaudīti  skolēna  sasniegumi  visos   virzienos:

klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana  un valodas lietojums. 

Vizuālajā mākslā,  mūzikā un mājturībā tiek izvērtētas  skolēnu zināšanas un prasmes

izpildīt  praktiskos  uzdevumus.  Katras  tēmas  beigās  tiek  izvērtētas  atbilstošas  teorētiskas

zināšanas un to izmantošana reālajā dzīvē.

Sportā ir apstiprināta atsevišķa skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Skolotājam ir tiesības variēt vērtēšanas saturu, attiecīgi mainot vērtējuma veidu.

VI. Vērtējums ballēs

6.1. Vērtējums ballēs izliekams par rakstiskiem, mutiskiem vai kombinētajiem pārbaudes

darbiem saskaņā ar visām prasībām (savlaicīgs, kritēriju izziņošana, ieraksts klases

žurnālā un   dienasgrāmatā, e-žurnālā, protokolā).

6.2. Vērtējums  ballēs  izliekams  arī  par  īpašām aktivitātēm  –  piedalīšanos  un  iegūtām

godalgotājām vietām  un  atzinības  rakstiem  skolas,  pilsētas  un  valsts mācību

priekšmeta olimpiādēs, konkursos, sacensībās utt.

6.3. Vērtējums ballēs izliekams par radošiem darbiem (sacerējumi, diktāti ar uzdevumiem,

atstāstījumi  ar  uzdevumiem,  uzstājas  ar  referātiem,  prezentācijām,  materiālu

apkopojumi no dažāda veida avotiem utt.).

6.4. Radoša satura mājas darbi.

6.5. 5.  –  6.  klašu  izglītojamie  piedalās  skolas  organizētajā  projektu  nedēļā,  kuras

noslēgumā            saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Projektu nedēļas darba vērtējums

tiek ierakstīts klases žurnāla lapā “Projektu darbs” un izglītojamā liecībā.

6.6. 7.  –  9.  klašu   izglītojamie  projektu  nedēļas  laikā  izstrādā  referātus  ar  zinātniski-

pētnieciskā  darba elementiem kādā no mācību priekšmetiem un saņem vērtējumu 10

ballu skalā. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts klases žurnāla attiecīgā priekšmeta lpp.

6.7. 10.  -  12.  klašu  izglītojamie  projektu nedēļas  laikā  izstrādā zinātniski  pētniecisko

darbu kādā no mācību priekšmetiem un saņem vērtējumu 10 ballu  skalā.  Iegūtais

vērtējums tiek ierakstīts klases žurnāla attiecīgā priekšmeta lpp.
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6.8. Vērtējums  ballēs  izliekams  par  zinātniski  pētniecisko  darbu,  kuru  10.-12.  kl.

izglītojamie izstrādā kādā no mācību priekšmetiem. Iegūtais vērtējums tiek  ierakstīt

klases e-žurnālā attiecīgajā priekšmetā.

VII. Vērtējums  ieskaitīts”  /  “neieskaitīts”  (“i”  /  “ni”  )  ieskaitīts,  ja  veikti

50% no darba apjoma

Ar vērtējumu ieskaitīts” / “neieskaitīts” (“i” / “ni” ) tiek vērtēti:

7.1. mājas darbi;

7.2. ikdienas mācību tēmas apguve;

7.3. diagnosticējošie darbi;

7.4. vērtējums ”ieskaitīts” vai „neieskatīts” tiek ņemts vērā nosakot izglītojamā semestra

vērtējumu, tas ietekmē vērtējumu 1 balles robežās

VIII. Vērtējums “nav  vērtējuma” (n/v)

Tiek  noteikts  ar  MK  normatīvajiem  dokumentiem  un  skolas  vērtēšanas   kārtības

nosacījumiem:

8.1. ja  vērtējuma  nav  (piem.,  darbs  nav  nodots),  izmantojams  apzīmējums  „nav

vērtējumā”(n/v);

8.2. ja skolēns nav bijis stundā, attaisnotu iemeslu dēļ, skolotājs un skolēns vienojas par

darba  izpildes  laiku.  Ja  izglītojamais  vienošanos  neievēro,  veicams  ieraksts  „nav

vērtējuma” (n/v).

IX. Aprakstošais vērtējums

Tiek noteikts sākumskolā saskaņā ar MK normatīvajiem dokumentiem un šīs kārtības 

sadaļā par vērtēšanu 1. – 3.kl., priekšmetos, kuros nav vērtējums 10 ballu skalā.

X. Visu veidu vērtēšana

Notiek pēc skolēniem skaidriem un saprotamiem kritērijiem, kuri ir iepriekš savlaicīgi 

zināmi.

XI. Pārbaudes darbu organizācija (sagatavošana, novadīšana un vērtēšana)

11.1. Pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo katra mēneša sākumā ar direktora

vietnieku izglītības jomā
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11.2. Direktora vietnieks izglītības jomā  apkopo  pārbaudes darbu grafiku katra mēneša

sākumā.

11.3. Pamatskolā  netiek  plānots  vairāk  par  2  tematisko  pārbaudes  darbu  vienā  dienā,

vidusskolā var tikt plānoti 3 tematiskie pārbaudes darbi vienā dienā.

11.4. Pārbaudes darbu biežums un līdz ar to vērtēšanas biežuma minimālo skaitu semestrī

nosāka šādi:

* ja nedēļā ir 1 mācību stunda, tad  pārbaudes darbu skaitam ir jābūt vismaz par  2 vairāk;

* ja nedēļā mācību stundu skaits  attiecīgajā mācību priekšmetā ir 2, tad pārbaudes darbu

skaits  ir vismaz par 1 vairāk (sportā  ir  apstiprināta  atsevišķa skolēnu sasniegumu

vērtēšanas kārtība. --  sk.. pielikumā)

*  ja  nedēļā  mācību  stundu  skaits  attiecīgajā  mācību  priekšmetā  ir  3  un  vairāk,  tad

pārbaudes darbu skaits ir vismaz tik, cik stundas nedēļā.

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

pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, darbu labošanas ilgumu.

11.6. Pārbaudes darbi ir sagatavojami un vērtējami tikai 10 baļļu skalā.

11.7. Pārbaudes darbu vērtēšana tiek veikta tikai pēc punktiem un pēc noteiktas punktu

tabulas.

11.8. Pārbaudes darba vērtējums tiek izlabots 7 darba dienu laikā un paziņots skolēniem.

11.9. Mācību gada laikā skolotājam katrā mācību priekšmetā jāvērtē šādi pārbaudes darbi

– diagnosticējošie, tēmu nobeigumu, semestra nobeiguma.

11.10. Valsts pārbaudes darbu laikus, kārtību, prasības nosaka  MK normatīvie dokumenti.

Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī

Priekšmets 1.kl. 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl. 7.kl. 8.kl 9.kl 10.kl. 11.kl. 12.kl.
Latviešu 
valoda

4 4
3
(val.tr)

4
3
(val.tr)

4 4 4 3 3 3

Latviešu val. 
un literatūra

4 4 5 5 5

Literatūra 3 3 3
Krievu val. 5

4
(val.tr.)

6
5
(val.tr.)

5 5 4 4 3 3 3

Krievu  
literatūra

3 3 3 3 3

Krievu 
valoda un 

4 4 4
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literatūra
Svešvalodas 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Matemātika 4 4 4 4 5 5 6 5 5 4

6(mat)
4
6(mat)

4 
6(mat)

Informātika 3 3 3 3 3 3
Program. 
pamati

3

Bioloģija 3 3 3 3 3 3

Fizika 3 3 4(mat)
3

4(mat)
3

4(mat)
3

Ķīmija 3 3 3 3 3
Latvijas 
vēsture

3 3 3 3

Pasaules 
vēsture

3 3 3 3

Lat Latv.un pas. 
vēvv

3 3 3

Ģeogrāfija 3 3 3 3 3
Dabaszinības 3 3 3 3 3 3 3(kom 3(kom) 3(kom)
Sociālās 
zinības

3 3 3 3 3

Mūzika 3 3 3 3 3 3 3
Vizuālā 
māksla

3 3 3 3 3

Mājturība un 
tehn.

3 3 3 3 3

Sports 4 4 4 4 4 4 4 4
Ekonomika 3 3 3
Psiholoģija 3
Politika un 
tiesības

3

Kultoroloģija 3 3 3

Veidojot ieskaites un pārbaudes darbus, ievērot sekojošus VISC izstrādātus

vērtēšanas kritērijus:

Procenti <33% 33% – 59% 60% -- 89% 90% -- 100%

Mutvārdu 
vērtējums

Ļoti, 
ļoti 
vāji

Ļoti 
vāji

Vāji Gandrīz 
pietieka-
mi

pietiekami Gandrīz
labi

Labi Ļoti 
labi

Teicami izcili

Vērtējums 
līmeņos

nepietiekams pietiekams optimāls augsts

Balles 
(summārais 
vērt.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I/ni 
(formatīvais
vērt.)

ni(neieskaitīts)
< 50%

i (ieskaitīts)
> 50%

Vērtējums 
sākumskolā
(1. – 3.kl., 
priekšm, 
kuros nav 
vērtējums 
10 ballu 
skalā)

- (nav apguvis) / (vēl jāmācās) + (labi, ļoti labi, teicami, izcili 
apgūts)

XII. Mācību sasniegumu vērtēšana sākumskolā:

1. klase.

12.1. 1. klasei mācību sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši visos mācību priekšmetos, izsakot

īsā,  koncentrētā  mutvārdu  vai  rakstveida  formā.  E-klases  žurnālā  vērtējumu  izsaka,

izmantojot šādus apzīmējumus: “X” – apguvis, “/ “ – daļēji apguvis, “ – “ – vēl jāmācās.

12.2. 1. klases skolēniem par uzcītību dienasgrāmatā var līmēt uzlīmītes kā atzinību.

2., 3. klase

12.3. Latviešu valodā, krievu valodā un matemātikā mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu

skalā. Pārējos priekšmetos sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši.

XIII. Vērtējuma uzlabošana

13.1. Katram skolēnam ir tiesības uzlabot savu vērtējumu;

13.2. Vērtējumu iespējams uzlabot kārtējā, nobeiguma pārbaudes darbā un ikdienas darbā;

13.3. Ja  skolēns  ir  saņēmis  vērtējumu  mazāku  par  ”4”,  tajā  skaitā  “n/v”,  vai  dažādu

attaisnojošu iemeslu  dēļ  nav  veicis pārbaudes  darbu, viņš  ir  tiesīgs  2 nedēļu  laikā to

uzrakstīt, izmantojot konsultācijas. Uzlabotais vai iegūtais vērtējums ir fiksējams klases

žurnālā.   Skolotājs  semestra  mācību  sasniegumu novērtēšanai  ņem  vērā  uzlaboto

vērtējumu. Uzlabotais vērtējums vēlreiz nav labojams.

13.4. Skolēnam ir  iespēja  uzlabot  iegūto  vērtējumu,  ja viņš  ir  centīgs,  apmeklē  stundas,

sistemātiski , pilda mājas uzdevumus.

XIV. Mājas darbu vērtēšana

14.1. Mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami e-klases žurnālā  matemātikā , valodās,

literatūrā, dabas zinībās, Latvijas vēsturē, pasaules vēsture,  Latvijas un pasaules vēsturē,

ģeogrāfijā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā.

14.2. Mājas darbus vērtē ar vērtējumu “i” – “ni”(“ieskaitīts” / “neieskaitīts).
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14.3. Radošos mājas darbus vērtē 10 ballu skalā.

14.4. Mājas darbus 1.klasē vērtē aprakstoši.

14.5. E-klases  žurnālā  mājas  darbus  atspoguļo  tik  reizes  mēnesī,  cik  stundu  attiecīgajā

priekšmetā  pilnā  darba  nedēļā.  Par  pilnu  darba  nedēļu  tiek  uzskatīta  arī  nedēļa,  kurā

notiek vismaz puse mācību stundu attiecīgajā priekšmetā.

14.6. Katra semestra beigās skolotājs klases e-žurnālā izliek vērtējumu par mājas darbiem

un ņem to vērā semestra mācību sasniegumu novērtēšanā.

Minimālais mājas darbu labošanas skaits mēnesī

Priekšmets 1.kl. 2.kl 3.kl 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl.
Latviešu valoda 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Latviešu 
literatūra

2 2 2

Latv.valoda un 
literatūra

4 4 5

Krievu valoda 5 6 5 4 4 3 3 3 3
Krievu literatūra 1 2 2 2 2 2
Krievu val. un lit 4 4 4
Svešvalodas 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Latvijas vēsture 1 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1 1

Latvijas un 
pasaules vēsture

2 2 2

Matemātika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
6 (mat)

4
6(mat)

4
6(mat)

Dabaszinības 2 2 2 2 2 2 3 (kom) 3 (kom) 3 kom
Ģeogrāfija 2 2 2 2(1) 2(1)
Bioloģija 2 2 2 2 2 2
Ķīmija 2 2 3 3 3
Fizika 2 2 3 3 4

XV. Mācību sasniegumu atspoguļošana un  izziņošana skolēniem

15.1. Mācību stundā skolēna vērtējums tiek fiksēts e-klases žurnālā un pamatots skolēnam,

un tiek veikts ieraksts skolēna dienasgrāmatā.

15.2. Pārbaudes darba vērtējums tiek izlabots 14 darba dienu laikā un ierakstāms e-klases

žurnālā, zem svītras ierakstot “Pārbaudes darbs”;

15.3. Uzlabotais vērtējums tiek fiksēts e-klases žurnālā tajā pašā ailē, kurā ir nesekmīgais

pārbaudes darba vērtējums, rakstot to aiz slīpsvītras  “ / ”.
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XVI. Skolotāju  un  vecāku  sadarbību  izglītojamo  mācību  sasniegumu

pilnveidošanā nodrošina šādas saziņas formas

16.1. Skolēna dienasgrāmata;

16.2. E-žurnāls;

16.3. Pārbaudes darbi;

16.4. Sekmju izraksti;

16.5. Vecāku sanāksmes;

16.6. Vecāku dienas (2 reizes gadā);

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

administrāciju;

16.8. Informēšana pa telefonu.
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