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SKOLĒNU MĀCĪBU 

 SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS  

KĀRTĪBA 

Nr. 4 

Izdota, saskaņā ar Ogres Valsts ģimnāzijas 

nolikuma 5. panta piekto daļu  

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir atbilstoši Ogres Valsts ģimnāzijas 

(turpmāk tekstā – skola) nolikuma 5.5. punktam izveidota kārtība, kas nodrošina vienotu pieeju 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai skolā. 

2. Vērtējot skolēnu mācību sasniegumus, skola vadās pēc: 

2.1. Ministru kabineta noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu; 

2.2. Ministru kabineta noteikumiem par Vispārējās vidējās izglītības standartu; 

2.3. Skolas izglītības programmām; 

2.4. Skolas noteikto kārtību par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

II MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēnu 

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

4.1. veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību; 

4.2. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa spējas, vajadzības, intereses, 

temperamentu un veselību; 

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

4.4. motivēt līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēnus veikt pašvērtējumu. 

III DARBA PROCESA ORGANIZĀCIJA 

5. Dokuments nosaka skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā. 

6. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:  
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6.1. mācību sasniegumus 7. - 12. klasē vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos; 

6.2. skolēnu mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā atbilstoši e-

klases piedāvātajām tabulām; 

6.3. skolēnu ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts / neieskaitīts”; ar ballēm, ja darbā 

ir iekļauts radošs elements. 

7. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 9. un 12. klasē. 

Valsts pārbaudes darbu formas ir eksāmens 9. klasē, eksāmens un centralizētais eksāmens 

12. klasē.  

8. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēns saņem apliecību par vispārējo 

pamatizglītību un sekmju izrakstu, atbilstoši Valsts Izglītības likuma (turpmāk VIL) 39. panta 

1. daļai. 

9. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēniem izsniedz liecību, ja:  

9.1. nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts 

pārbaudījumiem;  

9.2. vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā, atbilstoši 

valsts izglītības standartā noteiktajai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ir zemāks 

par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā 

mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu. 

10. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēni saņem atestātu par vispārējo 

vidējo izglītību un sekmju izrakstu, atbilstoši VIL 48. panta 1. daļai.  

11. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēnam izsniedz liecību, ja:  

11.1. nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts 

pārbaudījumiem;  

11.2. vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības 

standartā noteiktajai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. 

12. Vērtēšanas pamatprincipi:  

12.1.  prasību atklātības un skaidrības princips; 

12.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

12.3. vērtējuma atbilstības princips; 

12.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips; 

12.5. vērtējuma obligātuma princips; 

12.6. mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot ne mazāk kā 3 vērtējumus ( 1-2 

mācību stundas nedēļā), 5 vērtējumus (3-5 mācību stundas nedēļā) 7. - 12. klasēs;  

12.7.  pirms pārbaudes darba veikšanas skolotāja pienākums ir iepazīstināt skolēnus ar 

pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem; 

12.8.  rakstisko pārbaudes darbu skolēni izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, 

zīmuli var lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā netiek izmantoti korektori. Ja 
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skolēni izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad skolotājs vērtē darbu kopš brīža, kad 

skolēns sāk pildīt pārbaudes darbu bez palīglīdzekļu izmantošanas; 

12.9.  pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo semestra sākumā, aizpildot 

pārbaudes darbu grafiku. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas pārbaudes darbu 

grafikā skolotājs saskaņo ar direktora vietnieku izglītības jomā. Mākslas, mūzikas, 

mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību mācību priekšmetos skolotāji nenosaka 

pārbaudes darbu laiku. To plāno patstāvīgi, atbilstoši skolēnu veiktajiem darbiem; 

12.10.  7. - 12. klasē var tikt plānoti ne vairāk kā 2 pārbaudes darbi vienā dienā; 

12.11. skolotājs pārbaudes darba vērtējumu ieliek žurnālā divu nedēļu laikā; 

12.12. vērtējuma iegūšana un labošana pārbaudes darbā: 

12.12.1. par nerakstītu pārbaudes darbu skolēns saņem “nv”, kas tiek ielikts 

vērtējuma ailē līdz ar pārbaudes darba vērtējumu izlikšanu blakus “n/nv” (ped. 

sēde Nr. 4, 29.08.2019.); 

12.12.2. ja skolēns nenokārto nerakstīto pārbaudes darbu noteiktā laikā (divu nedēļu 

papildus termiņā), tad skolēns pilda šo pārbaudes darbu skolotāja norādītajā 

laikā; 

12.12.3. uzlabot vērtējumu skolēns var divu nedēļu laikā no pārbaudes darba 

rakstīšanas brīža vai atgriešanās pēc slimības. Pēc tam vērtējums paliek 

nemainīgs; 

12.12.4. ilgstošas slimošanas laikā (2 un vairākas nedēļas) skolēns vienojas 

individuāli ar priekšmeta skolotāju. Vērtējumu iegūšanas laiks ir viens mēnesis 

pēc slimošanas laika; 

12.12.5. skolēns ir tiesīgs labot vērtējumu ne vairāk kā vienu reizi. Skolotājs izliek 

augstāko iegūto vērtējumu; 

12.12.6. divas nedēļas pirms semestra beigām pārbaudes darbu rakstīšana un 

pārrakstīšana tiek pārtraukta; 

12.12.7. skolas, novada, valsts olimpiāžu dalībnieki, valsts sporta sacensību, valsts 

ģimnāziju pasākumu dalībnieki ir tiesīgi nerakstīt pasākuma dienā esošo 

pārbaudes darbu, vienojoties ar priekšmeta skolotāju, ja attiecīgajā priekšmetā 

ir pietiekams vērtējumu skaits (ne mazāks par 3 vērtējumiem). Vērtējumu ailē 

paliek apzīmējums “n”. Informācija par dalībniekiem tiek nosūtīta dienu pēc 

pasākuma uz e-klases pastu; (ped. sēde Nr. 4, no 29.08.2019.); 

12.12.8. par gatavošanos, piedalīšanos un veiksmīgu sniegumu novada, starpnovadu, 

valsts mācību priekšmetu vai starpdisciplinārās papildu aktivitātēs (olimpiāde, 

konkurss, projekts, sacensības u.c.) skolēns saņem vērtējumu attiecīgajā 

mācību priekšmetā, pamatojumu par vērtējumu skolotājs fiksē elektroniskā 

žurnālā ailē “piezīmes”; 
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12.12.9. kārtējā vērtējuma uzlabošanas iespēju nosaka priekšmeta skolotājs, 

informējot par to skolēnus pirms vērtējuma iegūšanas. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2016. pedagoģiskās sēdes protokolu Nr.6, kas stājas 

spēkā 05.01.2017.); 

12.13. Izliekot semestra vērtējumu: 

12.13.1. tiek aprēķināts vidējais vērtējums no visiem semestra vērtējumiem; 

12.13.2.  vērtējumi „ieskaitīts / neieskaitīts” var tikt ņemti vērā, nosakot semestra 

vērtējumu 1 balles robežās;  

12.13.3. lai saņemtu semestra vērtējumu, jābūt uzrakstītiem visiem semestra 

pārbaudes darbiem (pēc pārbaudes darbu grafika), izņēmums var būt semestra 

pēdējais vērtējums (pēdējais pārbaudes darbs, kas var palikt nerakstīts), ja 

skolēns ir ilgstoši slimojis; 

12.14. pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) skolēnam nosaka 

mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums gadā 7., 8. klasē ir zemāks par 

četrām ballēm; šis nosacījums neattiecas uz  vispārējās vidējās izglītības programmām 10. – 

12. klasē (13.10.2015. MK noteikumi Nr 591. p. 32.2); 

12.15. atbilstoši MK noteikumu Nr. 281 3. punktam, lai apgūtu un pilnveidotu pētniecības 

prasmes, 10. un 11. klasēs skolēni izstrādā pētniecisko darbu kādā no mācību 

priekšmetiem. Darbu izstrādi koordinē un darbus vērtē priekšmetu skolotāji. Darbs 

tiek vērtēts 10 ballu skalā. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts klases žurnālā atbilstošajā 

mācību priekšmetā;  

12.16. ja par skolēna gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, ko neizdodas 

atrisināt pārrunās ar vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, tad skolas direktors 

rīkojas atbilstoši MK noteikumiem; 

12.17. skolotāju un vecāku sadarbību skolēnu mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina 

šādas saziņas formas: 

12.17.1. e- dienasgrāmata; 

12.17.2. pārbaudes darbi; 

12.17.3. sekmju lapas; 

12.17.4. e- klases pakalpojumi; 

12.17.5. vecāku sapulces; 

12.17.6. individuālas pārrunas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas 

administrāciju. 

Ogres Valsts ģimnāzijas direktora p.i.          I. Zeņkeviča 

Apspriests 15.02.2013. pedagoģiskās padomes sēdē, protokols Nr. 1.  

Grozījumi : (ped. sēde Nr. 4, 29.08.2019.) 

Aktualizēts 17.04.2020. pedagoģiskās padomes sēdē (videokonferencē) 

http://likumi.lv/ta/id/202347-grozijumi-darba-likuma
http://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums/redakcijas-datums/2010/01/01

