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Izstrādāta saskaņā Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu,  

MK noteikumiem 18.10.2005. Nr. 779 ”Noteikumi par vispārējās izglītības iestādes 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”,  

MK noteikumiem 12.08.2014. Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”,  

MK noteikumiem 21.05.2013. Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 

paraugiem”. 

 

1. Mācību sasniegumu novērtēšanas mērķis un uzdevumi. 

1.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs izglītojamo sasniegumu raksturojums, 

kas sekmē katra individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un 

izpratni par mācīšanās pienākumiem. 

1.2. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

1.2.1. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus; 

1.2.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

1.2.3. sekmēt izglītojamo atbildību par mācību rezultātiem; motivēt izglītojamos pilnveidot 

savus mācību sasniegumus.  

1.2.4. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku (aizbildņu) (turpmāk tekstā – Vecāki) 

sadarbību. 

 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība. 

2.1. Vidusskolas direktora vietnieki izglītības darbā: 

2.1.1. veido Valsts ieskaišu, diagnosticējošo darbu, eksāmenu grafiku, ar to iepazīstina 

izglītojamos un to Vecākus; 

2.1.2. apkopo ieskaišu, pārbaudes darbu, eksāmenu rezultātu analīzes, veic mācību darba 

analīzi;  

2.1.3. ne retāk kā 3 reizes gadā pārbauda, kā pedagogi veic ierakstus par izglītojamo 

mācību sasniegumiem e-žurnālos (minimālais vērtējumu skaits ballēs mēnesī, 

formatīvais vērtējums mācību procesā, mācību darbs atbilstoši mācību priekšmetu 

stundu sarakstam, mājas darbu apjoms). 

2.2. Pedagogi: 

2.2.1. ievēro vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā; 
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2.2.2. veidojot mācību priekšmetu programmas, tematiskos plānus, sastāda pārbaudes 

darbu un ieskaišu tematisko plānojumu semestrim, kurš pieejams pedagogiem un 

izglītojamiem; 

2.2.3. uzskaita izglītojamo mācību sasniegumus, veido izaugsmes dinamiku; 

2.2.4. metodiskās komisijās veic izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējumu mācību gada 

beigās. 

 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

3.1. 1. klasē izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un rakstisks 

vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības 

prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. Klases 

žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “X” – apguvis; “/” – daļēji apguvis; “ 

– “ – vēl jāmācās.  

3.2. 2. klasē vērtē 10 ballu skalā latviešu valodas un matemātikas pārbaudes darbus, bet 

starpvērtējumos izmanto „ieskaitīts” (i) vai „neieskaitīts” (ni). Pārējos priekšmetos vērtē 

aprakstoši – klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “X” – apguvis; “/” 

– daļēji apguvis; “ – “ – vēl jāmācās.  

3.3. 3.klasē vērtē 10 ballu skalā latviešu valodas, svešvalodas un matemātikas  pārbaudes 

darbus, bet starpvērtējumos izmanto „ieskaitīts” (i) vai „neieskaitīts” (ni). Pārējos 

priekšmetos vērtē aprakstoši – klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: 

“X” – apguvis; “/” – daļēji apguvis; “ – “ – vēl jāmācās.  

3.4. Mācību sasniegumus 4. – 12.klasēs vērtē 10 ballu skalā. 

3.5. 10 ballu skalā vērtējumu veido ņemot vērā izglītojamā pozitīvos sasniegumus: 

3.5.1.  9 – 10 balles izglītojamais iegūst, ja viņš: 

3.5.1.1. apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka var mācību vielu ar izpratni 

uztvert, iegaumēt, reproducēt pēc parauga līdzīgā situācijā, bet arī spēj tās 

patstāvīgi radoši izmantot viņam vēl nepazīstamās situācijās; 

3.5.1.2. prot risināt dažāds problēmas, pamatot savas domas, saskatīt un izskaidrot 

likumsakarības; 

3.5.1.3. spēj patstāvīgi formulēt un paust savu attieksmi, izteikt viedokli, paredzēt 

attiecīgās rīcības sekas, ir iecietīgs, prot cienīt un novērtēt atšķirīgus viedokļus, 

veicina mācību sadarbību problēmu risināšanā; 

3.5.1.4. augstā līmenī ir attīstījis domāšanu un intelektuālā darba prasmes. 

 

3.5.2.  6 – 8 balles izglītojamais iegūst, ja viņš: 

3.5.2.1. ar izpratni pilnā apjomā vai tuvu tam spēj reproducēt mācību materiālu, saskata 

likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā; 

3.5.2.2. prot zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga, risina tipveida un kombinētos 

mācību uzdevumus; 

3.5.2.3. uzdoto veic apzinīgi, parāda labus dotumus un spējas, kā arī attīsta gribas 

īpašības; 

3.5.2.4. mācību vielas pamatjautājumos pauž personisko attieksmi, taču vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī, parāda pietiekami attīstītas sadarbības un 

saziņas prasmes; 

3.5.2.5. mācībās progresē individuālo spēju robežās. 

 

3.5.3.  4 – 5 balles izglītojamais iegūst, ja viņš: 

3.5.3.1. ir iepazinies ar norādīto mācību literatūru, prot atšķirt būtisko no nebūtiskā, zina 

un var definēt jēdzienus, likumus, pamatteorijas un likumsakarības, formulēt 

atpazīšanas noteikumus, risina tipveida uzdevumus, prot risināt uzdevumus pēc 

parauga; 

3.5.3.2. mācību vielu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami, spriež un secina loģiski; 
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3.5.3.3. mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpilda skolotāja norādījumus, 

uzdoto veic bez īpašas intereses, parāda izpildītājspējas; 

3.5.3.4. var izteikt personisko attieksmi uz iegaumētā mācību materiāla pamata, var 

apmierinoši saprasties un sadarboties ar citiem izglītojamiem un skolotājiem; 

3.5.3.5. mācībās progresē individuālo spēju līmenī. 

 

3.6. 1 – 3 balles izglītojamais iegūst, ja viņš: 

3.6.1. spēj mācību vielu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumēt un reproducēt var 

nepietiekamu apgūstamā apjomu (mazāk nekā 35%), risina primitīvus uzdevumus 

tikai pēc parauga labi pazīstamās situācijās, bieži kļūdās; 

3.6.2. mācību vielu izklāsta juceklīgi, neloģiski, citiem nesaprotami, neatšķir būtisko no 

mazsvarīgā, neizpilda skolotāja norādījumus un neizrāda interesi par mācībām; 

3.6.3. personisko attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava viedokļa; 

3.6.4. mācību darbā ar klasesbiedriem un skolotājiem saprotas slikti, maz attīstītas 

sadarbības prasmes; 

3.6.5. atpaliek mācībās, mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

3.7. Izglītojamo sasniegumu formatīvā vērtēšana (kārtējā vērtēšana) 

3.7.1. formatīvā vērtēšana paredzēta, lai konstatētu izglītojamā sasniegumus tēmas apguves 

periodā ar nolūku tos uzlabot, kā arī lai veicinātu atbildību par starprezultātu; 

3.7.2. formatīvā vērtēšana tiek fiksēta ar vērtējumu “i”/”ni”, tai ir pamatprasmju 

konstatējošs raksturs; 

3.7.3. vērtējums „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” tiek ņemts vērā nosakot izglītojamā semestra 

vērtējumu, tas var ietekmēt vērtējumu 1 balles robežās; 

3.7.4. izglītojamo ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Par 

lielāka apjoma tematiskiem māja darbiem, skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu 

skalā. 

3.7.5. Pārbaudes darbā izglītojamais saņem  vērtējumu „ieskaitīts” ja iegūti 50%/75%  - 

100%  no iespējamā punktu skaita.  

3.8. Izglītojamo sasniegumu summatīvā vērtēšana (nobeiguma vērtēšana). 

3.8.1. summatīvās vērtēšanas mērķis ir izglītojamā sasniegumu konstatēšana tēmas, 

loģiskas daļas, semestra, mācību gada līmenī; 

3.8.2. izglītojamā mācību sasniegumi nobeiguma pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu 

skalā; 

3.8.3. Izglītojamo sniegumu vērtēšanai izmanto šādas vērtēšanas formas: mutiska, 

rakstiska, praktiska un kombinēta. 

3.8.4. izglītojamais iegūst vērtējumu „1”, kas atbilst 0%, ja ir apmeklējis mācību 

priekšmeta stundas un nav uzrakstījis darbu divu nedēļu laikā, vienojoties ar 

priekšmeta skolotāju, vai nav nodevis pārbaudes darbu stundas beigās, vai darbs nav 

izlasāms.  

3.9. Veidojot pārbaudes darbus un ieskaites, tiek ievēroti šādi vērtēšanas kritēriji (darbi 

sastādīti tā, lai skolēnam būtu iespēja saņemt 10 balles): 

 
Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 

punktu 

skaits 

0%-1% 12% 25% 35% 50% 60% 70% 80% 90% 98%-100% 

 

3.10. Pēdējo semestra pārbaudes darbu plānot ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms semestra 

beigām.  

3.11. 1.-9. klasē pēdējo semestra pārbaudes darbu labo tad, ja iegūts nepietiekams vērtējums. 

10.-12.klase pēdējos semestra un mācību gada pārbaudes darbus pārrakstīt nedrīkst. 
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4. Rakstu darbu pārbaude un vērtēšana. 

4.1. Izglītojamiem drīkst būt 2 pārbaudes darbi vai ieskaites vienā dienā rakstiskā formā. Par 

izmaiņām pārbaudes darbu grafikā, izglītojamie tiek savlaicīgi informēti.  

4.2. 9. – 12. klašu pārspriedumu (domrakstu) vērtēšanas skalās var ieviest papildus punktus par 

darbu iesniegšanas termiņu precizitāti vai rakstu darbu kultūras ievērošanu. 

4.3. Ja ilgstošas slimošanas un cita attaisnota iemesla dēļ kavēti pārbaudes darbi, semestra 

vērtējumu izliek no esošajiem vērtējumiem (jābūt kārtotiem 75% pārbaudes darbu). 

4.4. Ja izglītojamais pārstāv Madonas pilsētas vidusskolu novada, valsts olimpiādē,  konkursā, 

sacensībās, izglītojamais var tiek atbrīvots no tās dienas pārbaudes darba rakstīšanas. 

Atbrīvošanas gadījumā elektroniskajā žurnālā ieraksta „a”. Pedagogs drīkst novērtēt 

skolēna sasniegumus ar motivējošu atzīmi. 

4.5. Skolēnam jāraksta visi pārbaudes darbu grafikā paredzētie pārbaudes darbi (ieskaites). 

4.6. Pirmā semestra un vērtējumus mācību priekšmetos noapaļo uz augšu, ja vidējā vērtējuma 

pirmais cipars aiz komata ir 6 vai vairāk. (piem. no 7,6 izliek 8). Otrā semestra un gada 

vērtējumus, ņemot vērā attieksmi un dinamiku, noapaļo uz augšu, ja vidējā vērtējuma 

pirmais cipars aiz komata ir 5 vai vairāk. 

4.7. Izglītojamiem ir šādas tiesības pārbaudes darba vērtējuma uzlabošanā: 

4.7.1.  4. – 12. klašu izglītojamiem ļaut uzlabot vērtējumu katrā mācību priekšmetā tikai 

vienu reizi semestrī vienā pārbaudes darbā, kurā iepriekš iegūts vērtējums no četrām 

līdz deviņām ballēm. Labošanas laiks – divas nedēļas (trīs nedēļas mācību 

priekšmetiem, ja stundas ir 1reizi nedēļā) kopš darba rezultāta paziņošanas,  

4.7.2.  2. – 12. klašu izglītojamiem ļaut labot visus pārbaudes darbus, kuros saņemts 

nepietiekams vērtējums (3; 2; 1 balle vai n/v). Augstākais vērtējums var būt 8 balles 

(koeficients 0,8). Labošanas laiks – divas nedēļas (trīs nedēļas mācību priekšmetiem, 

ja stundas ir 1 reizi nedēļā) kopš darba rezultāta paziņošanas,  

4.7.3. Izglītojamais iegūst ”n/v” ikdienas darbā un pārbaudes darbā, ja: 

 atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu; 

 atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu; 

 ja vairāku izglītojamo darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts 

patstāvīgi). 

4.8. Ja izglītojamais atsakās vai bez attaisnojoša iemesla neierodas kārtot pārbaudes darbu, tad 

kārtojot pārbaudes darbu vai uzlabojot savu vērtējumu, maksimāli iespējamais vērtējums ir 

8 balles. Pedagogam ir tiesības mainīt pārbaudes darba saturu, variantus un/vai vērtēšanas 

formas. 

4.9. Ja pārbaudes darbs nav rakstīts vai tajā nav iegūts vērtējums, tad vērtējums jāiegūst vai 

jāuzlabo divu nedēļu laikā pēc ierašanās skolā. 

4.10. Skolotājam ir tiesības neatļaut pārrakstīt pārbaudes darbu, ja: 

4.10.1. izglītojamā uzvedība stundās neatbilst skolas iekšējās kārtības noteikumiem, un 

par to ir 2 skolotāja ieraksti skolēna dienasgrāmatā- plānotājā, e-klasē periodā no 

viena pārbaudes darba līdz otram; 

4.10.2. izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav sagatavojies pārbaudes darbam, 

nepilda to, un skolotājs to ir fiksējis ar ierakstu. 

4.10.3.  ja izglītojamais vērtēšanai ir iesniedzis plaģiātu - svešu, norakstītu, pārkopētu 

darbu, uzrādot to kā savu. 

4.11. Pārbaudes darbus visos mācību priekšmetos skolotājs izlabo piecu darba dienu laikā 

(domrakstus labo 10 dienas) un novērtē ar atzīmi, ko ieraksta izglītojamā burtnīcā/ darba 

lapā, e-klases žurnālā.  

4.12. 5. - 9. klasēs mācību pētniecisko darbu novērtē 10 ballu skalā un izliek vērtējumus 

pētījumam atbilstošajos mācību priekšmetos: informātikā, latviešu valodā un sociālajās 

zinībās. 10. - 12. klasēs zinātniski pētniecisko darbu novērtē 10 ballu skalā un izliek 

vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā un informātikā.  
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4.13. 2. - 12. klasēm izglītojamo mājas darbu un citu patstāvīgo darbu labošanu var veikt 

diferencēti pēc saviem ieskatiem, sākumskolā labo visus patstāvīgos darbus. 1. klasēs 

labo visus mājas darbus. 

4.14. Mācību priekšmeta skolotājam, labojot un vērtējot izglītojamo dažāda veida rakstu 

darbus, jāievēro ne tikai viņu zināšanas, prasmes un iemaņas attiecīgajā priekšmetā, bet 

jāņem vērā arī rakstu darbu kultūra. 

4.15. Ja ir nepareizi aprēķini matemātikā vai kļūdas valodās, darbā nav jāieraksta pareizais 

rezultāts, bet tikai jāpasvītro. 

4.16. Izglītojamo uzrakstītos pārbaudes darbus pedagogs izlabo, ar rezultātiem iepazīstina 

izglītojamos, analizē un uzglabā līdz attiecīgā semestra  beigām. 

 

5. Minimālo vērtējumu skaits semestrī. 

 

Stundu skaits nedēļā 1 stunda 2 stundas 3 – 4 stundas 5 – 6 stundas 

Vērtējumu skaits 

semestrī (minimālais, 

vērtē ar „i” vai „ni”) 

1 - 2 3 – 6 4 – 8 6 – 10 

Vērtējumu skaits 

semestrī (minimālais, 

vērtē 10 ballu skalā) 

1.sem. - 2 

2.sem. - 3 
2 - 3 

1.sem. – 3/4 

2.sem. – 4/5 
5 – 6 

 

6. Ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu atļauts pagarināt semestri ilgstoši slimojušiem 

izglītojamiem, ļaujot uzlabot sekmes mācību priekšmetos ar nepietiekamu vērtējumu. 

 

7. Ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu 1. semestra noslēgumā izglītojamiem var izteikt 

brīdinājumu ar ierakstu liecībā par nepietiekamu vērtējumu mācību priekšmetos. 

 

8. Ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu par neattaisnotiem kavējumiem un nepietiekamu 

vērtējumu mācību priekšmetos var atskaitīt no skolas 10. – 12. klašu skolēnus (katru gadījumu 

izskata individuāli). 

 

9. Ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā 

divus mācību pusgada/gada noslēguma pārbaudes darbus 4. - 11. klasēs. 

 

10. Izglītojamo mācību darbs mājās. 

10.1. Skolotāju uzdevums mācību stundās ir sagatavot izglītojamos mājas darba veikšanai. 

10.2. Organizējot mājas darbus, jāievēro šādas prasības: 

10.2.1. jāpārliecinās, vai izglītojamie izprot darba mērķi, vai uzdevums stimulē viņu 

izziņas intereses; 

10.2.2. izglītojamiem izvirzītie uzdevumi ir viņu spējām atbilstošā grūtību pakāpē, radoši; 

10.2.3. mājas darbs ir saskaņots ar mācāmo vielu stundā; 

10.2.4. izglītojamos veido atbildīgu attieksmi pret mājas uzdevumu izpildi; 

10.2.5. ievēro didaktiskos principus: mājas darbu atbilstība izglītojamo teorētiskās un 

praktiskās sagatavotības līmenim; 

10.2.6. mājas uzdevumu daudzums atbilst to izpildei paredzētajām laika normām nedēļā – 

ne vairāk kā 6 stundas; 

10.2.7. izglītojamo mājas darbu izpildi pārbauda un novērtē ar „i” un „ni”. 
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11. Sadarbība ar vecākiem. 

11.1.  Skolotāju un Vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina 

šādas saziņas formas: 

11.1.1. izglītojamo dienasgrāmatas - plānotāji un e-klases dienasgrāmata; 

11.1.2. sekmju izraksti; klašu audzinātāji regulāri reizi mēnesī informē izglītojamo 

vecākus par izglītojamā sasniegumiem ar e-klases sekmju izrakstiem skolēna 

dienasgrāmatā – plānotājos; 

11.1.3. individuālās konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, 

Vidusskolas administrāciju. 

11.2. Izglītojamais ir atbildīgs par Vecāku iepazīstināšanu un viņu paraksta ieguvi sekmju 

izrakstā. Vecākiem ir pienākums reizi nedēļā savam bērnam pieprasīt uzrādīt 

dienasgrāmatu.  

11.3. Izglītojamo kavētās stundas tiek apkopotas līdz katra mēneša 5. datumam, neattaisnoti 

kavētu stundu gadījumā tiek informēti vecāki, sociālais pedagogs. 

11.4. Klašu audzinātāji ne retāk kā divas reizes gadā izglītojamo vecākiem organizē vecāku 

sapulces, dodot iespējas viņiem noskaidrot neskaidros jautājumus par mācību procesa 

organizāciju izglītības iestādē. 

11.5. Tiekoties ar Vecākiem, pedagogam ir tiesības izmantot tikai tos klases žurnālos izdarītos 

ierakstus, kas attiecas uz šo Vecāku bērnu. Informācija jāsniedz nesalīdzinot ar citu bērnu 

sasniegumiem.  

11.6. Katru gadu 1.klases audzēkņu Vecāki tiek iepazīstināti ar Vidusskolas darba 

organizēšanas jautājumiem.  

12. Zelta un sudraba liecību saņemšanas kritēriji. 

12.1. Zelta liecību saņem: 

12.1.1. 4. - 6. klasēs Zelta liecību saņem izglītojamais, kura mācību darba rezultāti 

semestrī ir novērtēti tikai ar vērtējumiem 10 (izcili), 9 (teicami) un diviem 

vērtējumiem 8 (ļoti labi); 

12.1.2.  7. – 12. klasēs Zelta liecību saņem izglītojamais, kura mācību priekšmetu vidējais 

semestra (visu saņemto atzīmju) vērtējums ir 8,41 un vairāk. 

12.2. Sudraba liecību saņem:  

12.2.1. 4. - 6. klasēs Sudraba liecību saņem izglītojamais, kura mācību darba rezultāti 

semestrī ir novērtēti tikai ar vērtējumiem  10(izcili), 9(teicami), 8(ļoti labi) un 

diviem vērtējumiem 7(labi); 

12.2.2. 7.- 12. klasēs Sudraba liecību saņem izglītojamais, kura mācību priekšmetu 

vidējais vērtējums semestrī ir 7,80 līdz 8,40. 
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Ar grozījumi, kas izdarīti ar 23.10.2018. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu un stājas 

spēkā ar 2018.gada 24.oktobri.   

 

 


