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ŠPOĢU VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU 

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
Izdota saskaņā ar Špoģu vidusskolas  

nolikuma 30.punktu 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nodrošina vienotu pieeju skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanā Špoģu vidusskolā.  

2. Skolā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē un dokumentē saskaņā ar:  

2.1. Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu;  

2.2. valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem;  

2.3. skolas izglītības programmām;  

2.4. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālajās izglītības programmās;  

2.5. citiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka vērtēšanas kārtību izglītības iestādē.  

 

  

II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un 

 

uzdevumi 
 

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

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskai un individuālai dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.  

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:  

4.1. noteikt skolēnu zināšanu un prasmju apguves līmeni;  

  4.2. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības un veselību;  

     4.3.veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai;  

          4.4.motivēt izglītojamos būt līdzatbildīgiem par mācību rezultātiem, mācot veikt    

pašvērtējumu;  

     4.5. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību.  

 

 

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 
  

5. Skolas administrācija: 

5.1. pēc nepieciešamības plāno pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas   metodēm, 

pārbaudes darbu veidošanu un vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;  

5.2. nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību informācijas sniegšanā par izglītojamo   mācību 

sasniegumiem;  
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5.3. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi veic ierakstus par skolēnu mācību 

sasniegumiem mācību sociālajā tīklā ‘Mykoob”; 

5.4. atbilstoši normatīvajiem dokumentiem nodrošina vienotu skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanu; 

5.5. kontrolē pārbaudes darbu grafika aizpildi.  

6. Pedagogi:  

6.1. semestra sākumā aizpilda pārbaudes darbu grafiku, kas regulē pārbaudes darbu norises 

biežumu skolā ,klasei vienā dienā nevar būt vairāk kā 2 pārbaudes darbi. Izglītojamajiem, 

kuri apgūst integrēto speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem – 1 pārbaudes darbs dienā, 

6.2. par pārbaudes darbu izglītojamos iepriekš brīdina un izskaidro darbā izvirzītās prasības un  

vērtēšanas kritērijus;  

6.3. veic gan noslēguma tematisko, gan valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi, prognozē 

tālāko    darbību;  

 6.4. vērtēšanā izmanto dažādus veidus, formas un metodiskos paņēmienus;  

 6.5. regulāri veic gan formatīvo vērtēšanu (ievadvērtēšanu, kārtējo vērtēšanu), gan summatīvo 

(nobeiguma) vērtēšanu, vērtēšanas veidu, izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus nosaka 

pedagogs, atkarībā no mācību priekšmeta satura organizācijas;  

 6.6. formatīvo vērtēšanu veic biežāk nekā summatīvo vērtēšanu. 

7. Klašu audzinātāji izvieto pārbaudes darbu grafiku izglītojamajiem pieejamā vietā.  

8. Skola nodrošina izglītojamiem iespēju iepazīties ar saviem veiktajiem pārbaudes darbiem 

visos mācību priekšmetos.  

 

 

VI. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem 
 

9. Vecāku sapulcēs mācību gada sākumā klases audzinātāji informē vecākus par prasībām mācību 

priekšmetos un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. 

10. Pedagogi informē vecākus par 1.–12.klašu izglītojamo mācību sasniegumiem dienasgrāmatā vai 

“Mykoob” sociālajā tīklā. 

11. Klašu audzinātāji katru mēnesi informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem, izsniedzot sekmju 

izrakstus.  

12. Skolēnu vecākiem ir tiesības individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, gūt izsmeļošu 

informāciju par bērna sasniegumiem, kā arī saņemt skolotāja ieteikumus un izteikt savus 

priekšlikumus.  

13. Tiekoties ar vecākiem, pedagogs  sarunā  izmanto tikai tos materiālus, kas attiecas uz šo vecāku 

bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem, informāciju sniedz, 

nenosaucot vārdā citus izglītojamos.  

14. Ja izglītojamā mācību sasniegumi ir nepietiekami, pēc nepieciešamības, lai meklētu risinājumus 

mācību sasniegumu uzlabošanai, tiek rīkotas sanāksmes, kurās piedalās mācību priekšmetu 

skolotāji, skolas administrācija, atbalsta komandas speciālisti, klases audzinātājs un vecāki. 

Sanāksmes tiek dokumentētas.  

 

 
V. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

  15. Formatīvā vērtēšana skolā iekļauj aktivitātes, ko veic izglītojamie un pedagogs, lai iegūtu 

informāciju par mācīšanu un mācīšanos un nodrošinātu jēgpilnu atgriezenisko saiti. Formatīvo 

vērtēšanu veic, izmantojot apzīmējumus i (ieskaitīts) - izpildot kritērijos noteiktās prasības 50% 

apmērā no mācību uzdevuma un ni ( neieskaitīts)- ja pareizi veikts mazāk kā 50% no mācību 

uzdevuma. 

  16. Summatīvā vērtēšana notiek temata vai tā loģisku daļu beigās .Nobeiguma darbus veido, 

atbilstoši   vērtēšanai  10 ballu skalā, sākumskolā arī aprakstoši. 

        Ja mājas darbs ir apjomīgs ( piem. referāts,   pētījums, praktisks radošs darbs u.c.) un ietver 

uzdevumus visos izziņas līmeņos, tad tā vērtējums tiek izteikts ballēs.  

 

 



 

 

 

  17. Nobeiguma pārbaudes darbus plāno tā, lai tie būtu vienmērīgi visa semestra garumā un 

atbilstu mācību satura sadalījumam. 

18. Minimālais nobeiguma darbu skaits katrā mācību priekšmetā ir atkarīgs no mācību stundu  

skaita nedēļā (skat.1.tabulu):  

 
1.tabula. Nobeiguma darbu skaits semestrī 

 

Stundu skaits nedēļā 1 2-3 4 un vairāk 

Temata nobeiguma darbu 

skaits semestrī 

2 3-4 5 

 

19.Izglītojamais iegūst vērtējumu nv ( “nav vērtējuma”), ja:  

    19.1. nepiedalās nobeiguma pārbaudes darbā un neuzraksta doto pārbaudes darbu līdz 

nākošajam plānotajam darbam; 

    19.2. atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu (vai tam pielīdzinātu darbu), neiesniedz 

darbu vai vērtējumā nesaņem nevienu punktu. 

20. Nobeiguma pārbaudes darbu vērtējumi ballēs tiek izteikti atbilstoši skolā pieņemtajai skalai    

(skat.2.tabulu);  

 
2.tabula.Pārbaudes darbu vērtējums ballēs. 

 

 

Balles Izglītojamā veiktais 

pārbaudes darba apjoms % 

1 1-11 

2 12-21 

3 23-32 

4 33-45 

5 45-59 

6 60-69 

7 70-77 

8 78-84 

9 85-95 

10 96-100 

 

21. Izglītojamo darbu klasē mācību stundu laikā, dalību ārpus stundu aktivitātēs, mājas darbus   

pedagogs var vērtēt ar punktiem, tos iekļaujot kā daļu no nobeiguma pārbaudes darba 

punktiem. 

22. Neatkarīgi no tā, vai pārbaudes darba laikā izglītojamais ir vai nav skolā, viņam ir jāsaņem 

vērtējums par doto tematu. Izņēmuma gadījumi ir atrunāti 26.punktā. 

23. “Mykoob” žurnālā pārbaudes darba vērtējumu un uzlabotā darba vērtējumu priekšmeta 

skolotājs ieraksta nedēļas laikā pēc pārbaudes darba; 

24. Izvērtētos nobeiguma darbus pedagogs izsniedz izglītojamajiem semestra beigās vai pēc 

vecāku pieprasījuma; 

25. Ja integrētā klasē mācās izglītojamais ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš apgūst 

speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, tad viņam 

ir jāizstrādā savs, viņam piemērots pārbaudes darbs. 

26. Ilgstoši slimojošu vai ilgstoši attaisnoti kavējošu izglītojamo mācību sasniegumu 

summatīvā vērtēšana: 
   26.1. ja izglītojamais nepārtraukti kavēja skolu līdz 2 nedēļām attaisnotu iemeslu dēļ, nobeiguma   

darbus jāuzraksta līdz nākošajam pārbaudes darbam;  
   26.2. ja izglītojamais nepārtraukti kavēja skolu 3 - 4 nedēļas attaisnotu iemeslu dēļ, nobeiguma 

darbus jāuzraksta līdz semestra beigām;  

 

 

 

 



 

 

26.3. ja izglītojamais nepārtraukti kavēja skolu ilgstoši attaisnotu iemeslu dēļ un nav piedalījies 

50% nobeiguma pārbaudes darbos, pedagogs var organizēt apvienoto pārbaudes darbu par 

kavētajām tēmām, šī prasība neattiecas uz tiem izglītojamajiem, kuri ilgstoši slimo semestra 

beigās, tādējādi skolotājs, pēc saviem ieskatiem, var noslēguma pārbaudes darbu skaitu 

samazināt; 

26.4. ja izglītojamais nepārtraukti kavēja skolu ilgstoši attaisnotu iemeslu dēļ, priekšmetos, kuros    

nedēļā ir 3 un vairāk stundas, ierodoties skolā, pirmajā nedēļā var nerakstīt noslēguma darbus. 

Izglītojamais vienojas ar priekšmeta skolotājiem par konsultāciju un pārbaudes darbu veikšanas 

laikiem un formu. 

27. Izglītojamā sasniegumus novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konferencēs 

pielīdzina nobeiguma darbam un vērtē ballēs. Tādā gadījumā “Mykoob ” sociālajā tīklā sadaļā  

„nodarbība” tiek ierakstīta norāde, par ko ir saņemts dotais vērtējums. Par godalgoto vietu/dalību 

mācību priekšmetu olimpiādēs u konferencēs izglītojamie iegūst vērtējumu 9-10 balles. 

       28. Ja izglītojamais ir saņēmis vērtējumu un vēlas to uzlabot vai dažādu iemeslu dēļ nav veicis  

darbu, viņš ir tiesīgs līdz nākamajam pārbaudes darbam vai atgriešanās skolā pēc attaisnotā 

kavējuma, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par izpildes laiku, iegūt un uzlabot 

vērtējumu, pirms tam obligāti apmeklējot konsultācijas pie mācību priekšmeta skolotāja un 

veicot iepriekšējā darba kļūdu labojumu (ja tāds ir iespējams), kurš tiek ieskaitīts; 

28.1. semestra/ gada pēdējā nedēļā rakstīto nobeiguma darbu nepārraksta;  

28.2. vērtējuma uzlabošana pieļaujama tikai vienu reizi;  

28.3. pedagogs var izstrādāt citu pārbaudes darba variantu vai arī dod rakstīt to pašu pārbaudes 

darbu;  

28.4. pārbaudes darbu izglītojamajiem atkārtoti organizē   konsultāciju laikā. 

     29. Izliekot vērtējumu semestrī:  

29.1. izglītojamā sasniegumu vērtējumu semestrī veido mācību priekšmetā notikušo nobeiguma 

pārbaudes darbu vidējais vērtējums. Atzīmes noapaļošana līdz veselam skaitlim ir skolotāja 

kompetencē. Skolotājs var ņemt vērā izglītojamā mācību sasniegumu attīstības dinamiku, 

skolēna attieksmi, kārtējo pārbaužu vērtējumus (i, ni);  

29.2. ja izglītojamais pārbaudes darbu ir pārrakstījis, ņem vērā uzlaboto vērtējumu;  

29.3. izglītojamiem, kuri ilgstoši slimojuši semestra beigās, ņem vērā jau esošos vērtējumus. 

29.4. ja izglītojamais semestra laikā nav piedalījies nevienā nobeiguma pārbaudes darbā kādā    no 

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

vērtējums vismaz vienā nobeiguma pārbaudes darbā.  

29.5. ja izglītojamā mācību sasniegumi nav novērtēti (“ nv”) kādā no mācību priekšmetiem 

1.semestrī, viņam tiek dota iespēja iegūt vērtējumu. Izglītojamajam 2.semestrī līdz pavasara 

brīvlaikam ir jāiegūst vērtējums visos nobeiguma darbos, kuros 1.semestrī nav vērtējuma. 

Priekšmeta skolotājs žurnālā izlabo 1.semestra vērtējumu, bet klases audzinātājs izdrukā 

jaunu liecību. 

29.6. ja izglītojamā mācību sasniegumi nav  novērtēti (“ nv”) kādā no mācību priekšmetiem 

2.semestrī un gadā, tad viņam tiek dota iespēja apmeklēt konsultācijas un kārtot 

pēcpārbaudījumus. 

30. Izliekot gada vērtējumu:  

30.1. 2.-12.klasēs vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka, ņemot vērā pirmā un otrā semestra 

vērtējumu,  ievēro izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku ,kā arī mācību gada nobeiguma 

pārbaudes darba vērtējumu. 

30.2. ja izglītojamajam nav vērtējuma kādā no semestriem, tad viņam nav vērtējuma arī gadā. 

.  
 

VI. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana dienasgrāmatās, “Mykoob” 

sociālajā tīklā, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā un liecībā  
 

31. Ierakstus “Mykoob” žurnālā skolotāji veic, vadoties pēc metodiskajiem ieteikumiem lietotāja 

rokasgrāmatā. 

32. Liecības tiek izprintētas no ‘Mykoob” žurnāla un klases audzinātājs apliecina to ar savu parakstu 

katra semestra un mācību gada beigās. Skolas direktors mācību gada beigās liecības apstiprina ar 

savu parakstu un zīmogu. 

 

 



 

 

 

 

33. Klašu audzinātāji  aizpilda “Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālus” papīra formātā. Tajos 

tiek atspoguļoti izglītojamo vērtējumi pa semestriem, gada vērtējums, vērtējumi valsts pārbaudes 

darbos, pēcpārbaudījumu vērtējumi un skolas direktora rīkojuma numurs un datums par pārcelšanu 

nākamajā klasē.   

34. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus un kavējumus, mājās uzdoto mācību priekšmeta 

pedagogs ievada “Mykoob” sistēmā katru dienu, kad bijusi mācību stunda. Mājasdarbus, kas uzdoti 

uz nākošo dienu, jāieraksta uzreiz pēc stundas.  

35. Uzlabotā pārbaudes darba vērtējumu  žurnālā ieraksta tajā pašā rūtiņā . 

36. 1.-4.klasēs dienasgrāmatā visus saņemtos vērtējumus ieliek priekšmeta skolotājs.  

33. 5.-12.klašu skolēni ar saviem mācību sasniegumiem iepazīstas ‘Mykoob” elektroniskajā 

žurnālā. 

 

VII. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības un tās grozījumu pieņemšana  
 

35. Grozījumus kārtībā var veikt pēc pedagogu, vecāku, izglītojamo pašpārvaldes, direktora 

iniciatīvas, apspriežot tos Pedagoģiskās padomes sēdē, Izglītojamo pašpārvaldē un Skolas 

padomē.  

36. Kārtību un tās grozījumus apstiprina skolas direktors.  

 
.  

 

Kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 9.oktobri 

 
Apspriests Pedagoģiskās padomes sēdē 

 protokols Nr.3., 29.08.2018. 

Aktualizēts Metodiskās padomes sanāksmē  

protokols Nr. 2., 08.10.2018. 

 

 

 

 


