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Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma  

                      35.pantu,  06.06.2013. Ministru kabineta noteikumu  

                                                                                             nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās 

                                                                                               izglītības  

                                               standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības  

                                                                      programmu  paraugiem”  IV, V daļu un 26.pielikumu    

                                                                     un 23.08.2014. Ministru kabineta noteikumu nr.      

                               468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

                                                                         pamatizglītības mācību priekšmetu     standartiem un  

                                                                         pamatizglītības programmu paraugiem”  
 

 

2016.gada 4.janvārī Nr.1 
 
 

I.Vispārīgie noteikumi  

 

1.1. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība precizē un konkretizē valsts pamatizglītības un valsts 

vispārējās izglītības standarta sadaļas par vērtēšanu Daugavpils 12.vidusskolā. 

1.2. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu Daugavpils 12.vidusskolā vienotu pieeju vērtēšanai. 

1.3. Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro visiem pedagogiem, kuri veic 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Daugavpils 12.vidusskolā. 

 

II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi  

 

2.1. Sekmēt katra izglītojamā sabiedriskai un personiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un 

iemaņu apguvi, veicot objektīvu un profesionālu izglītojamā sasniegumu raksturojumu. 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

2.2.1. veicināt pedagogu, izglītojamo un personu, kas realizē aizgādību ( turpmāk – vecāki)  

sadarbību,  
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2.2.2. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu, psiholoģiskās īpatnības, veselības stāvokli. 

2.3. Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai,  

2.4. Motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus,  

2.5. Sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot izglītojamajiem veikt 

pašvērtējumu. 

 

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība  

 

3.1. Izglītības iestādes vadība:  

3.1.1. katra semestra sākumā saskaņo izglītojamo pārbaudes darbu grafiku konkrētajam 

semestrim;  

3.1.2. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm un 

vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;  

3.1.3. nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē;  

3.1.4. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi veic ierakstus par izglītojamo mācību 

sasniegumiem e- žurnālā.  

3.2. Pedagogi:  

3.2.1. ievēro  minimālo pārbaudes darbu skaitu semestrī;   

3.2.2. veic gan izglītības iestādes  plānoto, gan valsts pārbaudes darbu analīzi, prognozē tālāku 

darbību negāciju novēršanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai; 

3.2.3. regulāri veic gan formatīvo vērtēšanu (ievadvērtēšanu un kārtējo vērtēšanu), gan  

summatīvo  (nobeiguma vērtēšanu). 

3.3.   Pēc pamatota lūguma pedagogs dod iespēju vecākiem un izglītības iestādes vadībai iepazīties   

   ar izglītojamo pārbaudes darbiem savā mācību priekšmetā.  

3.4.   Veidojot pārbaudes darbu speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem (IPK  

    21015611, 21015311, 31015311), pedagogs paredz atbalsta sniegšanu pārbaudes darba  

    veikšanas laikā.  

3.5. Valsts pārbaudes darbi uzglabājami izglītības iestādē līdz apelācijas termiņa beigām un pēc tam 

iznīcināmi. 

IV. Sadarbība ar vecākiem 
 

4.1. Mācību gada sākumā tiek novadītas klases un izglītības iestādes vecāku sapulces, kurās vecākus 

iepazīstina ar galvenajām valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta, mācību 

priekšmetu standartu un mācību programmu prasībām, izglītības iestādes mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību.  

4.2. Klases audzinātājs: 

4.2.1. regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem, 

4.2.2. regulāri informē vecākus par katra bērna mācību darbu,  

4.2.3. dod iespēju vecākiem uzdot jautājumus un gūt ieskatu par bērna sasniegumiem, kā arī  

saņemt pedagoga ieteikumus turpmākajam darbam.  

4.3. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos klases žurnālā izdarītos 

ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus 
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salīdzinājumā ar citiem bērniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus bērnus.  

4.4. Pēc klases audzinātāja iniciatīvas (ja izglītojamā sasniegumi  ir ļoti vāji) tiek rīkotas sanāksmes, 

kurās piedalās mācību priekšmetu skolotāji, izglītības iestādes vadība un vecāki.  

4.5. Pedagogiem jāinformē vecāki par izglītojamo mācību sasniegumiem - 2.-12.klases izglītojamā 

sekmju izrakstu e - klases izdrukas veidā audzinātājs veic katru mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā   

mēneša 5.datumam. 

4.6.   Sarunas ar vecākiem par izglītojamā mācību sasniegumiem klases audzinātājs atzīmē e- žurnālā 

„Individuālās sarunas ar vecākiem”.  

 

 

V. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

5.1. 1.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos.  

5.2. 2.un 3.klasē visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši, izņemot latviešu valodu un matemātiku, 

kur vērtē 10 ballu skalā, ievērojot Blūma taksonomiju.  

5.3. 4.-12.klasēs mācību sasniegumus pārbaudes darbos ( mācību tēmas, kursa daļas, semestra un 

gada) skolotājs vērtē 10 ballu skalā pēc iepriekš noteiktajiem kritērijiem.  

5.4. Minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā vienā semestrī ir sekojošais:  

 

5.5. Vērtējot 10 ballu skalā, tiek noteikts:  

5.5.1.iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte,  

         5.5.2.iegūtās prasmes un iemaņas.  

5.6. 2. – 12.klasēs pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums e- 

žurnālā un izsniegta strapvērtējuma liecība. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme un tas 

neietekmē izglītojamā semestra vērtējumu.  

5.7. Veidojot ieskaites un pārbaudes darbus, ieteicams ievērot šādus vērtēšanas kritērijus:  

Procenti 0,1-10 11-20 21-32 33-45 46-57 58-69 70-77 78-86 87-94 95-100 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5.8. Ieraksts „nav vērtējuma” („nv”) izmantojams, lai fiksētu, ka izglītojamais nav ieguvis 

vērtējumu.  

5.9. Izglītojamajiem, kuri ilgstošas slimības dēļ nav piedalījušies vairākos pārbaudes darbos, 

pedagogs pēc izglītojamā konsultēšanas var organizēt apvienoto pārbaudes darbu.  

5.10. Organizējot pārbaudes darbus jāievēro:  

5.10.1.ja izglītojamais ļaunprātīgi izmanto iespēju uzlabot pārbaudes darba vērtējumu, tad  

           pedagogs ir tiesīgs atteikt izglītojamajam. Pedagogam atteikums ir jāpamato, kā arī,  

           vajadzības gadījumā, jāinformē par to vecāki;  

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 4 5 6 

Minimālais  formatīvo  vērtējumu skaits 
starp pārbaudes darbiem 

1 1 2 2 2 2 

Vērtējumu   skaits   semestrī   10 ballēs 3 3 4 5 6 6 
no tiem pārbaudes darbi 2 2 3 4 5 5 
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         5.10.2.izlaboto vērtējumu pedagogs žurnālā ieraksta blakus pēc iepriekš saņemtā vērtējuma  

                    (izliekot semestra vērtējumu, pedagogs ņem vērā tikai laboto vērtējumu par pārbaudes  

                     darbu);  

5.11. Visiem darbiem, kas tiek novērtēti 10 ballu skalā, jābūt paveiktiem. 

5.12. Izglītojamie ir tiesīgi uzlabot savu vērtējumu pārbaudes darbā 2 (divu) nedēļu laikā. Par 

vērtējuma uzlabošanas laiku izglītojamie individuāli vienojas ar pedagogu.  

5.13. Mācību sasniegumu uzlabojumi pieļaujami jebkuram vērtējumam. Uzlabot vērtējumu  

          attiecīgajā pārbaudes darbā var vienu reizi. 

5.14. Semestru noslēgumos mācību sasniegumu uzlabojumus var veikt ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas 

pirms pedagoģiskās padomes sēdes.  

5.15. Atkārtoto vērtējumu fiksē „E-klases” žurnālā.  

5.16. Pedagogam vērtējums pēc pārbaudes darba „E-klasē” ir jāizliek ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas 

laikā.  

5.16.1.Lai nodrošinātu atkārtotā darba mērķtiecīgumu un rezultativitāti, pedagogam ir tiesības 

pieprasīt no izglītojamā pirms atkārtotā pārbaudes darba:  

            5.16.2.Vismaz 1 (vienas) konsultācijas apmeklēšanu, kurā pedagogs palīdz novērst  

            trūkumus izglītojamā zināšanās;  

  5.16.2. kļūdu labojumu uzrādīšanu;  

  5.16.3.pierakstu klades uzrādīšanu. 
 

5.17. Referāts kā darba veids (forma) tiek uzdots ne biežāk kā 1 reizi mācību gadā katrā  priekšmetā 

un ne vēlāk kā 3-4 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas. Referāta apjoms – ne vairāk kā 10 

lapaspuses. 

5.18. Prezentācija kā darba veids (forma) tiek uzdots ne biežāk kā 1 reizi mācību gadā katrā mācību 

priekšmetā un ne vēlāk kā 3-4 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas.  

5.20. Ilglaicīgie (ilgtermiņa) darbi , kurus uzdod kā patstāvīgi veicamus ilgākā laika posmā atkarībā 

no  vecuma posma un darba specifikas noteiktais laiks varētu būt: pamatskolā un vidusskolā līdz 

4   nedēļām, sākumskolā vismaz vienu nedēļu iepriekš. Uzdodot šādus darbus, skolotājam ir 

jāinformē izglītojamie par darba novērtēšanas kritērijiem. 

5.21. Ilglaicīgo darbu veidi var būt: radošie darbi ( pasakas, domraksti, kolāžas utml.); praktiskie darbi 

(dažādu tehnoloģiju roku darbi, projekti utml.) izpētes darbi (ziņojums ar prezentāciju, 

informācijas apkopojums par noteiktu tēmu) referāti. Šādi darbi tiek  vērtēti 10 ballu sistēmā, 

tādā gadījumā tie savā nozīmīgumā, izliekot semestra vērtējumu, pielīdzināmi ieskaites 

darbiem.  

5.22. Jebkurai pārbaudei (neatkarīgi no formas un metodiskā paņēmiena), kura tiek vērtēta 10  ballu 

skalā, ir jābūt tādai, kas ļauj izglītojamajam uzrādīt zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši 

visiem izglītības kvalitātes apguves līmeņiem (izglītojamajam ir jābūt iespējai saņemt 

maksimālo vērtējumu).  

5.23. Pēc pārbaudes darbiem pedagogs veic katra izglītojamā zināšanu, prasmju, iemaņu un 

attieksmju analīzi. Analīzes formu nosaka pats pedagogs.  

5.24. Mācību gada  pagarinājums, nodrošinot  atbalsta pasākumus, var tikt noteikts ar direktora 

rīkojumu konkrētam izglītojamajam, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu 

5.25. 10.-12.kl. izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk ZPD). ZPD vērtējumu 

izsaka 10 ballu skalā. Detalizēti ZPD izstrādi reglamentē zinātniski pētnieciskās darbības 



5 
 

kārtība.  

5.26. 5.-9., 12. klašu izglītojamie piedalās izglītības iestādes organizētajā projektu nedēļā, kuras 

noslēgumā saņem vērtējumu “ieskaitīts”/”neieskaitīts”. 

5.27. Radošos darbus pedagogs vērtē pēc paša izstrādātiem kritērijiem, ar kuriem izglītojamie tiek 

iepazīstināti darba sākumā.  

5.28. Izliekot semestra vērtējumu, ieteicams ņemt vērā arī izglītojamā mājas darbu izpildi.  

5.29. Izglītojamā izpildīto pārbaudes darbu, tā daļu vai atsevišķus uzdevumus nevērtē gadījumos, ja:  

5.29.1. pārbaudes darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;  

5.29.2.tie ir aizpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus);  

5.29.3.tajos konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu;  

5.29.4.vairāku izglītojamo darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi);  

5.29.5.izglītojamais izmanto neatļautos palīglīdzekļus (mobilais telefons, iPhone, iPad u. c.)  

 

VI. Mājas darbu izpilde 

 

6.1. Izglītojamo mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts/neieskaitīts”. Ja mājas darbs nav veikts, e-

žurnālā veic ierakstu atbilstoši e-klases sistēmai. 

6.2. Par lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem pedagogs  var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā, 

norādot tā vērtēšanas kritērijus. 

6.3. Mājas darbus pedagogi izlabo nedēļas laikā, radošos – 10 dienu laikā. 

6.4. Minimālajam e-klases žurnālā fiksētajam mājas darbu skaitam mēnesī jāatbilst stundu skaitam 

nedēļā. Izņēmums, ja skolotājs mājas darbu uzdošanas motivāciju var izskaidrot, pamatojoties 

uz mācīšanas un mācīšanās mērķiem. 

6.5. Pedagogs var katru uzdoto mājas darbu nevērtēt rakstiski, bet izteikt vērtējumu mutiski, ar 

uzlīmēm, komentāru. 

6.6. Pedagogs informē izglītojamos  par mājas dabā pieļautajām kļūdām, rakstu darbu kultūru, 

noformējumu.  

 

VII. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana 

 

7.1. 1.klasē un 2.-3. klasēs priekšmetos, kur nevērtē 10 ballu skalā, semestra laikā pedagogi, 

balstoties uz mācību priekšmeta programmām, novērtē izglītojamo sasniegumus un ieraksta tos 

e-žurnālā,  lietojot apzīmējumus ”+” – apguvis, „/” – daļēji apguvis, „ -” –  vēl jāmācās. 

7.2. 5. – 7. klašu izglītojamajiem „E-klases” žurnālos fiksētos vērtējumus klases audzinātājs katru  

mēnesi   izsniedz mācību sasniegumu kopsavilkumu tabulas veidā. 

7.3. 8. – 12. klašu izglītojamajiem katra mēneša noslēgumā klases audzinātājs izsniedz noteiktas 

formas mācību sasniegumu kopsavilkumu lapas.  

7.4. Mācību sasniegumu atspoguļošana liecībās, apliecībās par pamatizglītību un atestātos par vidējo 

izglītību un citos dokumentos tiek izdarīta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  

7.5. 2.-3.  klasē latviešu  valodā,  matemātikā  e-žurnālā izglītojamo  mācību sasniegumu vērtējumu 

ieraksta  10  ballu  skalā.  Formatīvie vērtējumi  ierakstāmi, izmantojot apzīmējumus „i” vai 

„ni”. 
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7.6.  4.-12.  klasē  izglītojamo  sasniegumu  vērtējumu  e-žurnālā  ieraksta  10  ballu  skalā. 

Izglītojamo mācību  sasniegumu formatīvais vērtējums ierakstāms ar „i” vai „ni”. 

7.7. Ja izglītojamais atbrīvots no sporta nodarbībām ar ārsta izziņu, e-žurnālā izdara ierakstu „a”,  

semestrī „a”.  

7.8. Ja izglītojamais kavējis stundu, e-žurnālā ieraksta „n”.  

7.9. Par  mājas  darbu  matemātikā,  latviešu  valodā  un  svešvalodās  saņemtais  vērtējums 

ierakstāms sadaļā “Mājas darbi”, izmantojot apzīmējumus „i”, „ni”, ja izglītojamais nav bijis 

skolā, kad mājas darbs tiek pārbaudīts, e-žurnālā tiek ierakstīts „a”. 

7.10. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana valsts un pārbaudes darbos tiek veikta atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem.  

7.11. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā neparedzētos gadījumus izskata 

pedagoģiskās padomes sēdē.  

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

8.1. Dotā kārtība ir saistoša visiem Daugavpils 12.vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un 

izglītojamajiem.  

8.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 1. – 12.klasēm un grozījumus tajā izdod 

izglītības iestādes direktore, saskaņojot ar pedagoģisko padomi.  

 

 

Direktore             E.Boliņa 
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS  
Daugavpils 12.vidusskolas 
pedagoģiskās padomes  
22.12.2015.sēdē, 
protokols Nr.6 
 


