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ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLAS 

SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

 likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, (turpmāk - vērtēšanas kārtība), 

izstrādāta, lai nodrošinātu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, (turpmāk – skolas), 

vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanas procesa sastāvdaļai. 

 

2. Vērtēšanas kārtība ir saistoša visiem skolas mācību priekšmetu skolotājiem, skolēniem 

un viņu vecākiem. 

 

3. Skolas skolotāji ir atbildīgi par vērtēšanas kārtībā minēto prasību ievērošanu. 

 

4. Vērtēšanas kārtības prasības visām skolā realizētajām izglītības programmām, mācību 

priekšmetiem un skolotājiem ir vienādas. 

 

2. MĒRĶIS, UZDEVUMI UN PAMATPRINCIPI 

 

5. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot 

skolēnu mācību sasniegumus, lai sekmētu katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai 

dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

 

6.  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

6.1. konstatēt katra skolēna mācību sasniegumus, to dinamiku, ievērojot viņa 

vajadzības, intereses un veselību; 

6.2. veikt nepieciešamo mācību procesa organizācijas korekciju skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

6.3. veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību; 
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6.4. sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem veikt 

pašvērtējumu; 

6.5. motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus. 

 

7. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

 

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

noteikts obligātais mācību priekšmetu saturs un pamatprasības izglītojamā sasniegumiem; 

7.2. sasniegumu summēšanas princips: iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās 

darbības līmenī; 

7.3. vērtējuma atbilstības princips – nobeiguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja 

apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas 

līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darba 

organizācija nodrošina objektīvu vērtējumu; 

7.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – mācību sasniegumu 

vērtēšanā izmanto rakstiska, praktiska, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un 

grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

7.5.   vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai 

pārliecinātos par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām, mācību 

sasniegumu attīstības dinamiku (pamatskolā) un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu; 

7.6.  vērtējuma obligātuma princips – izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu 

visos izglītības programmās mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos 

mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots. 

 

 

3. SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA UN ATSPOGUĻOŠANA 

 

8. Skolēnu sasniegumus mācību procesā vērtē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību: 

8.1. skolēnu mācību sasniegumus 1. klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks vai 

rakstisks vērtējums par skolēnu mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un 

sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku; 

8.2. skolēnu mācību sasniegumus 2. un 3. klasē latviešu valodā un matemātikā un 3. 

klasē svešvalodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos – aprakstoši (ievērojot 

8.1.apakšpuktā noteikto kārtību); 

8.3. 1.-3. klases vērtējumus mācību priekšmetos, kuros izmanto bezatzīmju 

vērtēšanas sistēmu, atzīmē šādi: “X” –apguvis (58%-100%); “/”- daļēji apguvis (33%-

57%); “- “ - vēl jāmācās (līdz 32%);  

8.4. skolēnu mācību sasniegumus 4.–12. klasē visos mācību priekšmetos vērtē 10 

ballu skalā vai ar “ieskaitīts”( turpmāk –“i”) vai “neieskaitīts”( turpmāk – “ni”); 

8.5. ja pedagogam nav iespējams novērtēt skolēnu mācību sasniegumus, tad pedagogs 

lieto apzīmējumu „n/v” (nav vērtējuma).  

 

9. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: iegūto zināšanu 

apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un iemaņas, zināšanu lietojums nestandarta 

situācijās. 

 

10. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi: 

10.1. skolotājs veic ievadvērtēšanu - mācību procesa sākumā pirms temata vai 

mācību priekšmeta apguves, nosakot skolēnu zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai 

pieņemtu lēmumu par to, kā uzsākt vai turpmāk virzīt mācību procesu. Ievadvērtēšanā 
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neizliek vērtējumu ne ballēs, ne arī “i” vai ”ni”. Skolotājs veic aprakstošu (mutiski vai 

rakstiski) darba rezultāta vērtējumu; 

10.2. skolotājs veic kārtējo vērtēšanu - mācību procesa laikā, nosakot skolēna 

mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu turpmākā mācību procesa norisi, 

mācību mērķu un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinātu 

skolēna pašnovērtēšanas prasmes un atbildību. 

 Kārtējā vērtēšanā mācību sasniegumus var vērtēt 10 ballu skalā vai, ja nav iespējams 

vērtēt ballēs, tad vērtē aprakstoši vai ar vērtējumu “ieskaitīts”/ ”neieskaitīts” (i/ ni). 

Vērtējums „ieskaitīts” tiek iegūts par pareizi veiktu darbu vai darba daļu, kura lielumu 

nosaka skolotājs. Vērtējumu ieraksta e-klases žurnālā; 

10.3. skolotājs veic nobeiguma vērtēšanu 10 ballēs, norādot e - klases žurnālā 

vērtēšanas kritērijus, temata vai tā loģisko daļu nobeigumā, semestra, mācību gada vai 

izglītības pakāpes nobeigumā; 

10.4. pētnieciskos darbus un pētnieciskos laboratorijas darbus attiecīgajā mācību 

priekšmetā vērtē 10 ballu skalā, cita veida laboratorijas darbus vērtē ar i/ni; 

10.5 Apjomīgus grupu darbus var vērtēt 10 ballu skalā. 

 

11. Pirms pārbaudes darba skolotājs e-žurnālā veic ierakstu par pārbaudes darba tēmu un 

veicamajiem sagatavošanās uzdevumiem. 

 

12. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas ir rakstiska, mutiska vai kombinēta. Var vērtēt 

individuālos un grupas sasniegumus.  

13. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu 

apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs, ievērojot attiecīgā 

mācību priekšmeta saturu un skolas īstenotās izglītības programmas: 

13.1. skolēnu mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka ballēs atbilstoši darba 

izpildes apjomam pēc vienotas ballu skalas: 

 

 
Nepietiekams 

 vērtējums 

Pietiekams 

 vērtējums 

Optimāls 

 vērtējums 

Augsts  

vērtējums 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No 1% 11% 21% 33% 46% 58% 70% 78% 87% 95% 

 

13.2. skolēnu zināšanu un prasmju minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā 

semestrī, atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tematiem vai to loģiskajām daļām ir 

atkarīgs no mācību priekšmeta stundu skaita nedēļā:  

 

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 4 5 6 

Minimālais vērtējumu skaits ballēs 

semestrī 
2 3 4 5 6 6 

Minimālais nobeiguma pārbaudes 

darbu skaits semestrī 1 2 2 3 3 4 

 

13.3. nobeiguma pārbaudes darbi jākārto visiem skolēniem paredzētajā laikā. Ja 

skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz pārbaudes darbu, skolēnam, saskaņojot ar 
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mācību priekšmeta skolotāju, līdzvērtīgs darbs jāizpilda divu nedēļu laikā pēc ierašanās 

skolā; 

13.4. ja skolēns ir nepārtraukti kavējis skolu ilgstošas slimības vai citu 

attaisnojošu iemeslu dēļ, viņam ir iespēja izmantot individuālas konsultācijas un, 

vienojoties ar skolotāju, pagarināt pārbaudes darba kārtošanas termiņu; 

13.5. skolēns var uzlabot pārbaudes darbā iegūto vērtējumu 2 nedēļu laikā no 

vērtējuma uzzināšanas brīža, iepriekš vienojoties ar skolotāju. Pārbaudes darba vērtējuma 

uzlabošana atļauta vienu reizi; 

13.6. pamatizglītības programmas skolēniem ir atļauts uzlabot visus nepietiekamos 

vērtējumus (1 – 3 balles) un tiek dota iespēja uzlabot saņemtos vērtējumus (4 – 9 balles) 

atkarībā no mācību stundu skaita mācību priekšmetā nedēļā:  

 1-3 stundas nedēļā – 2 darbi semestrī,  

 4 un vairāk stundas nedēļā – 3 darbi semestrī; 

13.7. 10. – 12. klašu skolēniem ir iespējams uzlabot vērtējumus atkarībā no 

mācību stundu skaita mācību priekšmetā semestrī:  

1 - 3 stundas nedēļā – 2 darbi semestrī,  

4 un vairāk stundas nedēļā – 3 darbi semestrī; 

 13.8. skolēna sākotnējais vērtējums tiek aizstāts ar laboto vērtējumu (labots pēc 

būtības), bet sekmju izrakstā redzami abi vērtējumi; 

 13.9. skolotājam ir tiesības īpašos gadījumos atbrīvot skolēnu no nobeiguma 

pārbaudes darba izpildes un nesamazināt semestra vērtējumu (tā laikā skolēns piedalījies 

novada/valsts olimpiādē, konkursā, nozīmīgās sacensībās, starptautiskā projektā vai tml.), 

tādā gadījumā e-klases žurnālā blakus “n” ierakstāms “atb” un atbrīvojuma iemesls; 

13.10.ja 10 ballēs vērtētajā darbā lielākajai klases skolēnu daļai (vairāk par 50%) 

ir nepietiekams vērtējums, tad rezultāti e-klasē netiek izlikti. Darbs tiek rakstīts atkārtoti 

(vienu reizi); 

 13.11.pēdējo pārbaudes darba vērtējumu e-klasē izliek ne vēlāk kā 3 darba dienas 

pirms semestra vērtējuma izlikšanas. 

 

14. Skolēna piedalīšanās un sasniegumi mācību priekšmeta olimpiādēs un konkursos var 

tikt vērtēti ar 8-10 ballēm.  

 

 15. Ja nav iespējams novērtēt skolēna mācību sasniegumus, tiek izmantots apzīmējums 

„nv” („nav vērtējuma”):  

15.1. Skolēns iegūst “nv”, ja nav piedalījies mācību stundā, kurā notiek pārbaudes 

darbs ( ko atzīmē ar “n/nv”), piedalījies mācību stundā, neveic vai nav iesniedzis darbu, 

ir pildījis klases vai mājas darbu, iesniedzis to, bet par izpildi ir saņēmis 0%;  

15.2.skolēns iegūst „nv” semestrī, ja vairāk nekā pusei no visiem semestrī ballēs 

vērtētajiem darbiem ir „nv”;  

15.3.skolēns iegūst „nv” gadā, ja abos semestros ir ieraksts „nv”.  

 

16. Mājas darbu apjoms un vērtēšana: 

16.1. mājas darbu apjomu nosaka skolotājs; 

16.2. mājas darbi tiek vērtēti ar „i”, “ni”, “nv”;  

16.3. satura ziņā apjomīgi mājas darbi tiek vērtēti no 1 līdz 10 ballēm, un to 

vērtējumi ielikti mācību stundu žurnālā; 

16.4. mājas darbi jāiesniedz mācību priekšmeta skolotāja norādītajā termiņā. 

 

17. Pirms rudens un pavasara brīvdienām skolēniem izliek starpvērtējumu e-klases 

žurnālā un starpvērtējuma liecībās. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme un tas 

neietekmē semestra vērtējumu. 
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18. Semestra vērtējuma izlikšana: 

18.1. vērtējumu semestrī izliek, ja skolēnam ir vērtējumi visos nobeiguma pārbaudes 

darbos (izņemot tos, no kuriem viņš ir atbrīvots). Ja kāds nobeiguma pārbaudes darbs nav 

pildīts (izņemot tos, no kuriem viņš ir atbrīvots), skolēnam ar direktora rīkojumu nosaka 

semestra pagarinājumu; 

18.2. skolotājs vienādā mērā ņem vērā visus ballēs iegūtos vērtējumus, aprēķinot 

iegūto vidējo vērtējumu ar precizitāti līdz 0,1; 

18.3. izliekot semestra vērtējumu, skolotājs ņem vērā skolēna mācību sasniegumu 

dinamiku un skolēna attieksmi mācību procesā, piesummējot vidējam vērtējumam līdz 

0,1.  (attieksme - mājas darbu izpilde, aktīva piedalīšanās mācību procesā, mācību 

piederumi, konsultāciju apmeklējumi, cieņa pret skolotāju, klasesbiedriem);  

18.4. vērtējums i un ni ietekmē semestra vērtējumu kā attieksmes vērtējums; 

18.5. izliekot vērtējumu, tiek sasummēts iegūtais vidējais vērtējums (punkts 18.2.) un 

attieksmes vērtējums (punkti 18.3.un 18.4.). Semestra vērtējumu ballēs noapaļo ar uzviju, 

ja kopā iegūtas ne mazāk kā 7 desmitdaļas; 

 

19. Izliekot vērtējumu mācību priekšmetā gadā, skolotājs ņem vērā gada vidējo 

vērtējumu, kā arī gada nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu (ja tāds ir). Gada vērtējumu 

ballēs noapaļo ar uzviju, ja kopā iegūtas ne mazāk kā 7 desmitdaļas.  

 

20. Katram skolēnam 10. un 11. klasē jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs. 

Šī darba vērtējumu izsaka 10 ballu skalā, to ieraksta e-klases žurnālā.  

 

4. MĀCĪBU SASNIEGUMU PLĀNOŠANA UN VADĪBA 

21. Skolas administrācija: 

21.1. pārrauga katrai izglītības pakāpei un izglītības programmai izmantojamo 

vērtēšanas metožu ievērošanu; 

21.2. izveido nobeiguma pārbaudes darbu grafiku 5. – 12. klasei kārtējam mēnesim 

un izvieto to informācijas stendā. Pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti nobeiguma 

pārbaudes darbi, kurus veic rakstiskā formā; 

21.3. ne retāk kā 2 reizes semestrī pārbauda e-klases žurnālā skolotāju veiktos 

ierakstus par skolēnu sasniegumiem; 

21.4. pārrauga pedagogu un vecāku sadarbību (skat.vērtēšanas kārtības 5.nodaļu), 

vērtējot mācību sasniegumus. 

22. Mācību priekšmeta skolotāji: 

22.1. ievēro valstī un skolā noteikto kārtību mācību sasniegumu vērtēšanas 

plānošanā, realizēšanā, analīzē un tālākās darbības pilnveidošanā;  

22.2. plānojot mācību procesu, paredz dažādas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas metodes, formas un norises laikus; 

22.3. katra mēneša sākumā nosaka nobeiguma pārbaudes darbu laiku, to ieraksta 

pārbaudes darbu grafikā (par 1. – 4. klasēm ziņo klases audzinātājam) un par to savlaicīgi 

informē skolēnus. Izmaiņas pārbaudes darbu grafikā izdara, vienojoties ar skolēniem; 

22.4. pirms katra pārbaudes darba veikšanas iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darba 

vērtēšanas kritērijiem;  

22.5. skolotājs, pēc rakstiska pārbaudes darba, vērtējumu izliek 5 darba dienu laikā; 

22.6. iepazīstina skolēnus ar izvērtētu rakstisku pārbaudes darbu, ar tā rezultātiem, 

veic darba analīzi un, ja nepieciešams, organizē skolēnus veikt kļūdu labojumu stundā vai 

konsultācijā; 

22.7. skolēna mācību procesā iegūtos vērtējumus skolotājs ieraksta e-klases žurnālā. 
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5. SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

23. Pedagogi regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem: 

23.1. 1.-4. klasei vērtējumus atspoguļo skolēnu dienasgrāmatā un e-klases žurnālā; 

23.2. 4.-12. klasei vērtējumus atspoguļo e-klases žurnālā un sekmju izrakstos; 

23.3. 4.-12. klases audzinātājs vismaz divas reizes mēnesī, izsniedz sekmju un 

kavējumu izrakstus. Vecāku parakstītos sekmju izrakstus skolēns uzrāda audzinātājam. 

 

24. Vecāki informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem var saņemt individuālajās 

sarunās, informatīvajās vecāku dienās, e-klases žurnālā. 

 

25. Skolēnu vecāki ar sava bērna izpildītajiem nobeiguma pārbaudes darbiem, kuri 

glabājas pie skolotāja līdz mācību gada beigām, var iepazīties individuāli, bet tikai pēc 

tam, kad šo darbu ir uzrakstījuši visi klases skolēni. 

 

26. Vecāki ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību var iepazīties skolas 

kancelejā, pie skolotājiem, skolas mājaslapā www.auv.lv.  

 

6. MĀCĪBU SASNIEGUMU APSTRĪDĒŠANA 

 

27. Ja vecāki, viens no vecākiem, aizbildņi vai pilngadīgais skolēns apstrīd gada 

vērtējumu kādā mācību priekšmetā, tad viņš pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta 

skolotāju pieaicina direktora vietnieku izglītības jomā. Turpmākā darbība notiek Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

28. Atzīt par spēku zaudējušiem skolas 2018. gada 29.oktobra iekšējos noteikumus Nr.1-

5/12 „Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība”. 

 

29. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti: 

29.1. saskaņā ar vērtēšanas sistēmas izmaiņām normatīvajos aktos; 

29.2. saskaņā ar skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumu un ar direktora 

rīkojumu. 

 

30. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2019. gada 

1.septembri. 

 

 

 

 

Direktors                                                                                                  A.Rakstiņš 

 

 

 

 
Gaņina 65197626 

 

 

http://www.auv.lv/

