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I.    Vispārīgie noteikumi    

 

1. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, 

prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai un izglītības 

procesa pilnveidošanai. 

2. Sventes vidusskolas izglītojamo  mācību sasniegumus vērtē atbilstoši valstī noteiktajiem 

vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai.  

3.Iizglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanu reglamentējošie dokumenti ir: 

3.1. Izglītības likums – spēkā no 1999.gada 1. jūnija; 

3.2. Vispārējās izglītības likums - spēkā no 1999.gada 14. jūlija; 

3.3. LR MK  2015.gada .13. oktobra noteikumi Nr.591 „Noteikumi par kārtību, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām 

prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”; 

3.4. LR MK 2014. gada 12. augusta noteikumiem  Nr. 468 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”; 

3.5. LR MK 2013. gada 21. maija noteikumiem  Nr. 281 „ Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 

paraugiem”.  

 

II. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 
3.Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojama 

sasniegumu raksturojums atbilstoši izglītības standarta prasībām, kas veicina katra 

izglītojama mācību sasniegumu līmeni un izaugsmi. 

4. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

4.1. veicināt skolotāju, izglītojamo un vecāku sadarbību un skaidrību par mācību procesa 

norisi; 

4.2. noteikt katra izglītojama sasniegumu līmeni, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu, veselību; 

4.3. sniegt ziņas vecākiem par izglītojama individuālajiem mācību sasniegumiem;  4.4. 

noteikt mācību programmu īstenošanas un skolotāja darba efektivitāti, lai veiktu mācību  

procesa korekciju; 

4.5. atklāt izglītojamajiem mācīšanās mērķus, prioritātes, motivēt izglītojamus pilnveidot 

savus mācību sasniegumus; 

4.6. vairot izglītojamo pašapziņu un ticību savām spējām; 

4.7.  sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot tos veikt pašvērtējumu. 

 

III. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

 
5. Skolas  vadība: 

5.1. nodrošina skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu  analīzē; 

5.2. plāno nepieciešamos pasākumus skolotāju  tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm un 

kontrolē iegūtās informācijas izmantošanu; 

5.3. pārbauda, kā skolotāji veic ierakstus par izglītojamo mācību sasniegumiem klašu 

žurnālos; 

5.4. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši MK, 

IZM normatīvajiem dokumentiem, Sventes vidusskolas pedagoģiskās padomes un skolotāju 

sanāksmju lēmumiem. 

 

6. Skolotāji: 

6.1. ievēro vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, pārbaudes darbu 

rezultātu analīzei un iegūtās informācijas izmantošanai; 
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6.2. izstrādājot mācību priekšmetu programmas vai plānojumus, pedagogs tajās iekļauj 

izglītojamo  sasniegumu vērtēšanas formas un metodes, lai  katram izglītojamajam būtu 

iespēja demonstrēt savas zināšanas, prasmes un mācīšanās dinamiku; 

6.3. veido dažādu veidu pārbaudes darbu saturu, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta 

pārbaudes darbu izveides principus; 

6.4. veic vismaz 2 reizes semestrī pārbaudes darba analīzi, nosaka katra izglītojamā  

konkrēto zināšanu un prasmju apguves līmeņus atbilstoši mācību priekšmeta standarta 

prasībām un plāno uzdevumus tālākajam darbam;  

6.5. sniedz informāciju vecākiem par vērtēšanas formām, metodēm un kārtību. 

 

                                    IV. Sadarbība ar vecākiem 

 

7. Skolotāji un klašu audzinātāji  informē izglītojamo vecākus par vērtēšanas  kārtību, 

metodēm, formām un pārbaudes darbu veidiem vecāku sapulcēs mācību gada sākumā. 

8. Skolotāji  regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem izglītojamo 

dienasgrāmatās.  

9. 2. - 12. klases klašu audzinātāji, sniedzot informāciju par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, ik mēnesi izsniedz izglītojamiem vērtējumu izdruku no elektroniskajā 

žurnāla. 

10. Klašu audzinātāji vismaz  divas reizes gadā runā ar vecākiem individuāli par katra bērna 

mācību sasniegumiem, piedāvājot vecākiem  iespēju  uzdot jautājumus un gūt ieskatu par 

bērna sasniegumiem, kā arī saņemt skolotāja ieteikumus darbam ar bērnu. 

11. Tiekoties ar vecākiem, skolotājiem un klašu audzinātājiem atļauts izmantot sarunā tikai 

tos ierakstus klases žurnālā, kas attiecas  uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava 

bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem bērniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā 

citus bērnus. 

12. Pēc vecāku pieprasījuma skola garantē iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes 

darbiem visos mācību priekšmetos. 

 

                      V. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

13. Vērtēšanas pamatprincipi: 

13.1. prasību atklātības un skaidrības princips; 

13.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

13.3. vērtējuma atbilstības princips; 

13.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips; 

13.5. vērtējuma obligātuma princips. 

14. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu 2.-12. klasēs 

10  ballu skalā: 

   15.Minimālais vērtējumu skaits semestrī: 
Stundu skaits nedēļā 1 2 3-4 5-6 

Kopīgais vērtējumu skaits semestrī (t.sk.  

plānotie pārbaudes darbi) 

3 4 5 6 

  15.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu 

apjomu, skaitu (minimālais  pārbaudes darbu skaits 1.semestrī mācību priekšmetos ar 1-2 

stundām nedēļā - 2, ar lielāku stundu skaitu – 4; 2.semestrī  mācību priekšmetos ar 1-2 

stundām nedēļā minimālais pārbaudes darbu skaits 3, priekšmetos ar lielāku stundu skaitu -

5), izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas veicējs, 

ievērojot normatīvos dokumentus, skolas vienoto vērtēšanas sistēmu un mācību priekšmetu  

metodisko komisiju rekomendācijas.  

16. 1. klasē izglītojamo mācību sasniegumus vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos. 

Aprakstošs vērtējums ir īss, kodolīgs mutvārdu vai rakstveida vērtējums par mācību darbību 

un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības prasmēm. Skolotāji 

fiksē izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši mācību priekšmetu standartu 
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prasībām un mācību priekšmetu programmām, izmantojot apzīmējumus „X” – apguvis, „\ ” 

– daļēji apguvis, „-”  vēl jāmācās 

17. 2. - 3. klasēs izglītojamo mācību sasniegumus vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, 

izņemot latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu, kur vērtē 10 ballu skalā. 

18. 4.-  12. klasēs izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu 

skalā.  

19.Vērtējot 10 ballu skalā, nosaka izglītojamo zināšanu līmeni, prasmes izmantot zināšanas 

standartsituācijas līmenī un prasmes izmantot zināšanas jaunās situācijās līmeni. Vērtējot 10 

ballu skalā tiek noteikts : 

• mācību satura apguves apjoms, kvalitāte, līmenis; 

• iniciatīva, patstāvība mācībās; 

• attieksme pret mācību procesu, mācīšanos; 

• kārtība, uzcītība, ieinteresētība, atbildība, paškontrole ; 

• sadarbības un saziņas  prasmes; 

• mācību sasniegumu dinamika. 

20.Izliekot semestra vērtējumu vienu dienu pirms semestra beigām, skolotājs ņem vērā visus 

semestra laikā ballēs vērtētos pārbaudes darbus, rakstu darbu vērtējumu, ņem vērā 

izglītojama attieksmi, mācību sasniegumu attīstības dinamiku, kārtējās pārbaudēs iegūtos 

vērtējumus (i, ni), tādējādi par vienu balli var paaugstināt vai samazināt vērtējumu. 

21.Izliekot gada vērtējumu (2.-9., 10.-12.kl.) trīs dienas pirms mācību gada beigām, skolotājs 

ņem vērā 1. un 2. semestra vērtējumus un ievēro izglītojama  mācību sasniegumu dinamiku; 

ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem semestra beigās ņem vērā esošus vērtējumus.  Ja 

izglītojamais semestra laikā nav piedalījies nevienā noslēguma pārbaudes darbā kādā no 

mācību priekšmetiem, tad semestrī neiegūst vērtējumu, vērtējums semestrī tiek likts, ja ir 

iegūts vērtējums vismaz divos pārbaudes darbos. 

22.Pedagogs vērtējuma noteikšanai izmanto pārbaudes darbu dažādības principu – 

rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu 

un dažādus pārbaudes darbus.  Pedagogam ir tiesības izmantot uzkrājuma punktu sistēmu, 

izvērtējot izglītojamo ikdienas darbu  sasniegumus un izlikt apkopojošu vērtējumu. 

23. Vērtējumu “ieskaitīts”  izmanto, ja izglītojamais  apguvis mācību saturu vismaz 33% 

apjomā,  vērtējumu  “neieskaitīts” izmanto,  ja izglītojama zināšanas nav pietiekamas, lai 

turpinātu sekmīgu mācīšanos. Skolotājam ir tiesības vērtēt izglītojamo  mācību sasniegumus 

kārtējās pārbaudēs ar punktiem, izmantojot tos summatīvajai vērtēšanai (apkopojošām 

vērtējumām).  

24. Veidojot un vērtējot ieskaites un pārbaudes darbus, skolotājs  ievēro šādus vērtēšanas 

kritērijus: 

10 balles – darbs tiek veikts  98 - 100% apjomā 

   9 balles – darbs tiek veikts  90 -  97% apjomā 

               8 balles – darbs tiek veikts  80 – 89% apjomā 

               7 balles – darbs tiek veikts  70 -  79% apjomā 

   6 balles – darbs tiek veikts  60 -  69%apjomā 

               5 balles – darbs tiek veikts  48 – 59% apjomā 

   4 balles – darbs tiek veikts  33 -  47% apjomā 

   3 balles – darbs tiek veikts  21 -  32% apjomā 

   2 balles – darbs tiek veikts  11 -  20% apjomā 

   1 balles – darbs tiek veikts    1 -   10 % apjomā 

 

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus, skolā izmanto šādus vērtējuma līmeņus: 

9,10 balles - augsts līmenis; 

6-8 balles - optimāls līmenis; 

4,5 balles – pietekams (viduvējs) līmenis,  

1,2,3 balles –nepietiekams (vājš) līmenis. 

(1. pielikumā – pārbaudes darbu vērtēšanas skala) 
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25. Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt  izglītojamus  ar 

pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, darbu labošanas ilgumu. Pārbaudes darbus skolotājs 

labo un izliek vērtējumus elektroniskajā žurnālā piecu darba dienu laikā, domrakstus, 

radošos darbus un atstāstījumus – vienas nedēļas laikā, referātus - divu nedēļu laikā.  

26. Pārbaudes darbu un to vērtēšanas veidus katrā mācību priekšmetā nosaka kārtības 2. 

pielikums. 

27. Ja izglītojamais nav bijis skolā, tad  triju  nedēļu laikā pēc savstarpējas saskaņošanas ar 

skolotāju, darbs ir jāizpilda (neieskaitot brīvdienu un projektu nedēļas laiku). Ja izglītojamais 

izsaka vēlēšanos, viņam ir tiesības uzlabot pārbaudes darbā iegūto vērtējumu trīs nedēļu  

laikā pēc vērtējuma uzzināšanas (neieskaitot brīvdienu un projektu nedēļas laiku). Pārbaudes 

darba atkārtotas izpildes vērtējumu elektroniskajā žurnālā skolotājam jāieraksta piecu darba 

dienu laikā, izveidojot papildus aili „Pārbaudes darba pārrakstīšana„ pārbaudes darba  

izpildes datumā atbilstoši skolas pārbaudes darbu grafikam. Ja izglītojamais darbu 

pārrakstījis, par pamatu ņem augstāku pārbaudes darba vērtējumu. 

28. Apzīmējumu “nav vērtējuma” (“n/v”) lieto:  

28.1. ja izglītojamais nav piedalījies mācību stundā, kurā notiek pārbaudes darbs (ko atzīmē “n” un 

“n/v”);  

28.2. ja ir piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis izpildītu darbu;  

28.3. ja atsakās veikt pārbaudes darbu un nav attaisnotu iemeslu darba neveikšanai;  

28.4. ja rakstiskais pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām – nav rakstīts ar zilu vai melnu 

pildspalvu, ja ir izmantots zīmulis (to drīkst lietot tikai zīmējumos) vai korektors, ja izpildīts 

nesalasāmā vai grūti salasāmā rokrakstā, ja darba izpildes laikā tiek konstatēta neatļautu palīglīdzekļu 

izmantošana, ja darbs satur tematam neatbilstošu saturu, komentārus, uzrakstus, zīmējumus;  

28.5. ja mutiskās vai kombinētās formas pārbaudes darbs, prezentācija u.c. pārbaudes darba formas 

saturs vai pasniegšanas veids neatbilst uzdotajam tematam, satur aizvainojošu, vulgāru, cilvēka cieņu 

aizskarošu u.tml. informāciju; 

28.6. ja izglītojamais nav veicis mājas darbu.  

29. Sekmju uzlabošana skolā nenotiek nedēļu pirms semestra beigām. 

   

 VI. Pārbaudes darbu organizēšana un struktūra skolā 

 

29. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmantojamie pārbaudes darbi ietver triju tipu    

uzdevumus: 

C tipa- zināšanas pārbaudošie uzdevumi - 35 % no darba kopējā  apjoma; 

B tipa- prasmes un iemaņas pārbaudošie uzdevumi- 45 % no darba apjoma; 

A tipa- radoša rakstura uzdevumi - 20 % no darba apjoma. 

     Pārbaudes darba uzdevumu skaitu nosaka pārbaudes darba veidotājs, ievērojot A, B un C 

tipa uzdevumu attiecības un mācāmās tēmas specifiku.  

 

30. Dažāda veida pārbaudes darbu organizēšanas un vērtēšanas kārtība:   

• Pārbaudes darbi (40-80 min.) tiek vērtēti 10 ballu skalā. 

• Radošie darbi (t.sk. domraksti 40-80 min. vai mājas uzdevuma atbilstoša apjoma 

domraksti) tiek vērtēti 10 ballu skalā. 

• Patstāvīgie darbi (15-30 min.) tiek vērtēti punktos vai „i/ni”. 

• Mutvārdu ieskaites tiek veiktas galvenokārt valodu apguvē, tiek vērtētas punktos vai 

10 ballu skalā. 

• Diagnosticējošie darbi (līdz 40 min.) tiek vērtēti punktos . 

• Praktiskie un laboratorijas darbi (40-80 min.) tiek vērtēti „i/ni” vai 10 ballu skalā. 

• Mājas darbi tiek vērtēti „i/ni”, “n/v” vai punktos. 

31.  Pārbaudes darbi tiek reģistrēti Pārbaudes darbu grafikā, kuru sastāda uz semestri un ik 

mēnesi precizē. 

32. Pārbaudes darbu organizēšanas precizētie termiņi tiek darīti zināmi izglītojamajiem katra 

mēneša sākumā. 

33.  Pārbaudes darbu atkārtotu izpildi organizē izglītojamiem no stundām brīvajā laikā. 

Vienā dienā nevar būt vairāk kā divi pārbaudes darbi pamatskolas programmā   ( izņēmuma 



6 

 

gadījumos var būt pārbaudes darbs mākslu jomas mācību priekšmetos, mājturībā). Par 

pārbaudes darbiem izglītojamus iepriekš jābrīdina. Objektīvu apstākļu dēļ iespējami 

labojumi skolas pārbaudes darbu grafikā, savstarpēji vienojoties izglītojamajiem un mācību 

priekšmeta pedagogam. 

34. Katra izglītojama pienākums ir visu, 10 ballu skalā vērtēto, pārbaudes darbu izpilde.   

Skolotājam ir tiesības samazināt semestra vērtējumu par 1 –2 ballēm, ja nav izpildīti  30% 

pārbaudes darbu, par 2-3 ballēm, ja nav izpildīti  50% pārbaudes darbu. Ja nav izpildīti 

vairāk par 50% darbu, izglītojamais saņem „n/v” semestrī.  Izglītojamajam ir tiesības zināt 

pārbaudes darba vērtēšanas kritērijus līdz tā sākumam un saņemt skolotāja skaidrojumu par 

novērtējumu. 

35. Valodu apguvē tiek organizētas arī mutvārdu zināšanu un prasmju pārbaudes (ne vairāk 

par 2 semestrī), kuras tiek vērtētas 10 ballu skalā. 

36. Jebkurā stundā skolotājs var organizēt patstāvīgo darbu kārtējai zināšanu un prasmju 

pārbaudei par apgūto tēmas saturu. Rezultāti tiek izmantoti summatīvajā vērtējumā semestra 

beigās. 

37. Ja pārbaudes rezultātā izglītojamais ir saņēmis nepietiekamu mācību satura apguves 

līmeņa vērtējumu vai viņa neapmierinošu vērtējumu, viņam ir tiesības uzlabot rezultātus, 

atkārtoti uzrakstot  pārbaudes darbu par konkrēto tēmu vai nokārtojot ieskaiti triju nedēļu 

laikā pēc vērtējuma izliekšanas (neieskaitot brīvdienu laiku), saskaņojot izpildes laiku ar 

skolotāju. Pārbaudes darba saturu rezultātu uzlabošanai sastāda mācību priekšmeta skolotājs.  

38. Izliekot semestra vērtējumus, tiek ņemti vērā visu pārbaužu rezultāti (t. sk. uzkrājuma 

punktu sistēmas apkopojoši vērtējumi), bet, galvenokārt tiek ņemti vērā pārbaudes darbu 

vērtējumi, jo tieši tie parāda visas tēmas apguves līmeni, izglītojamo  mācību sasniegumu 

līmeni mācību priekšmetā. 

39. Ja slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ (to apliecina attiecīgs dokuments), 

izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu vai nav kārtojis ieskaiti, viņam ir tiesības rakstīt 

pārbaudes darbu par doto tēmu vai nokārtot ieskaiti triju nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā, 

saskaņojot izpildes laiku ar skolotāju.   

40..Par attaisnojošiem iemesliem tiek uzskatīti šādi pārbaudes darba vai ieskaites 

neapmeklēšanas iemesli: 

• piedalīšanās novada, zonālajās un republikas priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

projektos, kur izglītojamais aizstāv skolas godu, 

• piedalīšanās novada, zonālajās un republikas sporta sacensībās, 

• kavējumi ģimenes apstākļu dēļ, ja to skaits nepārsniedz 3 dienas semestrī, 

• kavējumi slimības dēļ tiek ņemti vērā tikai tad, ja tos apliecina ārsta izziņa vai ir 

vecāku attaisnojoša zīme,  bet ne vairāk ka 3 dienam). 

41. Skolas pārbaudes darbos  iekļauj vērtēšanas skalu, norāda iegūstamo punktu skaitu par 

katru uzdevumu. 

42. Izglītojamajiem, kuri ilgstošas slimības dēļ nav piedalījušies 50% noslēguma pārbaudes 

darbos, skolotājs var organizēt apvienoto pārbaudes darbu par kavētajām tēmām. Šī prasība 

neattiecas uz izglītojamajiem, kuri ilgstoši slimo semestra beigās. Tādējādi skolotājs pēc 

saviem ieskatiem var noslēguma pārbaudes darbu skaitu izglītojamiem samazināt (tomēr to 

skaits nedrīkst būt mazāks par 2). 

43. Pedagogi pārbaudes darbus stāda tā, lai būtu iespējas saņemt 10 balles. Uzrakstītos 

pārbaudes darbus izglītojamiem izsniedz darba analīzes laikā. Pie skolotājiem glabājas 

pārbaudes darbu paraugi, izglītojamo  darbi glabājās līdz mācību gada beigām.   

44. Izliekot semestra vērtējumu, tiek ņemti vērā vērtējumi, kas saņemti, pārrakstot darbu vai 

atkārtoti kārtojot ieskaiti rezultātu uzlabošanai.   

45. Izvērtējot pārbaudes darbus, vērtējumus klases žurnālā skolotājs izliek piecu darba dienu 

laikā. 

 

    VII. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšana valsts pārbaudes darbos 
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46. Vienotās valsts pārbaudes darbu  un izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanas 

sistēmas ietvaros katru mācību gadu tiek noteikti valsts pārbaudes darbi un to novērtēšanas 

kārtība. 

47. 9. klasē skolotājs ieraksta vērtējumus 10 ballu skalā latviešu valodas, svešvalodas, 

Latvijas vēstures, matemātikas eksāmenā klases žurnālā, skolēnu mācību sasniegumu 

kopsavilkuma žurnālā un Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā. 

48. 12. klasē skolotājs ieraksta 10 ballu skalā necentralizēto eksāmenu vērtējumus klases 

žurnālā un Atestātā par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā. 

 

VIII. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodes 

 

49. Skolotāji izmanto pārbaužu veidus un vērtēšanas formas: 

• Mutvārdu vai rakstu ieskaite – vērtēšana ballēs vai punktos 

• Pārbaudes darbs – vērtēšana ballēs 

• Radošais darbs  – vērtēšana ballēs vai punktos  

• Laboratorijas darbi, praktiskie darbi – vērtēšana ar i/ni vai ballēs 

• Patstāvīgais darbs (pamatzināšanu un pamatprasmju pārbaude) – vērtēšana ar  i/ni vai 

punktos  

• Mājas darbs – vērtēšana  ar i/ni vai punktos 

• Diagnosticējošais darbs – vērtēšana  ar i/ni vai punktos 

IX. Vērtēšanas kritēriji un kārtība neklātienes programmā 

50. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek ieskaišu veidā. 

51. Ieskaites tiek reģistrētas ieskaišu grafikā, kurs tiek izveidots uz semestri; izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar ieskaišu grafiku katra semestra sākumā. 

52. Minimālais ieskaišu skaits semestrī ir viena ieskaite, ja mācību priekšmetā ir 4 stundas 

nedēļā un divas ieskaites, ja mācību priekšmeta ir 8 stundas nedēļā. 

53. Semestrī katra mācību priekšmetā jābūt vismaz 1 pārbaudes darbam. 

54. Ieskaites strukturējamas tā, lai no iegūstamā vērtējuma 40% veidotu refleksijas uzdevumi 

(zināšanas), 40 % veidotu standartizēti uzdevumi (prasmes un iemaņas), 20% veidotu radoši 

uzdevumi. 

55. izglītojamais saņem ierakstu „n/v" (nav vērtējuma) semestrī, ja nav saņēmis vērtējumu 

nevienā ieskaitē un pārbaudes darbā, nav izmantojis papildu mācību pasākumus. 

56. izglītojamais saņem ierakstu „n/v" (nav vērtējuma) gadā, ja abos semestros nav saņemts 

vērtējums. 

 

Kārtība  stājas spēkā ar 2019.gada  1. septembri. 

 

 

 

Sventes vidusskolas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība apspriesta un 

apstiprināta skolotāju sanāksmē 2019.gada  28.  augustā  (protokols Nr.3 )  

 


