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Izstrādāta saskarā ar 

Vispārējās izglītības likuma III nodaļas 

10.panta 3.daļas 2.punktu                                                                                            

 Iekšējais normatīvais akts Nr 15   
                                                                                                          

Baložu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība 
 

 
I.   Vispārīgie noteikumi 

 
1. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar         
 

 

1.1. .Izglītības likumu(1998); 

                    

1.2. Vispārējās izglītības likumu(1999); 

 

1.3.  Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu paraugiem 

20013.gada 21.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.281 

1.4.  Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem 

2014.gada  12.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.468 
 

 

II.    Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 

2. Mērķis: 

 

2.1. sekmēt katra skolēna sabiedriskai un personiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu apguvi, veicot objektīvu un profesionālu katra skolēna mācību sasniegumu 

raksturojumu. 

 

3. Uzdevumi: 

  

3.1. sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā, 

 

3.2. motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus, veicot pašnovērtējumu, 

 

3.3. pēc vajadzības veikt mācību procesa plānojuma korekciju skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 
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III.   Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana 

 

 

4. Baložu vidusskolā tiek īstenota vienota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši 

Valsts pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem, mācību priekšmetu 

programmām. 

 

4.1. katra semestra sākumā atbilstoši mācību priekšmetu tēmām vai to loģiskām daļām tiek 

saskaņots skolēnu  pārbaudes darbu un ieskaišu grafiks konkrētajam semestrim: 

  

o katra semestra sākumā pedagogi iesniedz plānoto pārbaudes darbu  

grafiku direktora vietniekiem izglītības jomā. 

 

4.2. skolas MK, novada MA un IZM noteikto pārbaudes darbu rezultātu analīze tiek veikta 

mācību priekšmetu MK sanāksmēs, darba grupu sanāksmēs un pedagoģiskās padomes 

sēdēs, akcentējot pozitīvo, noskaidrojot bremzējošo faktoru ietekmi un plānojot tālāko 

darbību attīstības veicināšanai. 

 

 

IV.   Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

 

5. 1.-9.klasēs skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek īstenota atbilstoši LR MK 2014.gada 

12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem’’. 

 

 

6. 10.-12.klasēs skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek īstenota atbilstoši LR MK 2013.gada 

21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, 

mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. 

 

 

7. Kārtējā vērtēšanā (vai starpvērtējumā) skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti ar 

„ieskaitīts/neieskaitīts”(kad nav iespējams skolēnu mācību sasniegumus novērtēt 10 ballu 

skalā). 

8. Robežvērtēšanā un noslēguma vērtēšanā skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu 

skalā. 

 

9. Saskaņā ar skolā realizētajām Izglītības programmām (IP kods 210111111,IP kods 

210111121, IP kods 31011011)skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu katrā mācību 

priekšmetā, atbilstoši mācību priekšmetu standartam, kā arī mācību priekšmetu programmai, 

konkrētā klasē detalizētāk izstrādā mācību priekšmeta skolotājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Veidojot pārbaudes darbus tiek ievēroti vienoti vērtēšanas kritēriji: 

 

 

Balles 

 

Veiktā darba apjoms 

% 

10 100-95 

9 94-85 

8 84-76 

7 75-68 

6 67-60 

5 59-44 

4 43-33 

3 32-18 

2 17-9 

1 8-1 

 

11. Minimālo vērtējumu skaits katrā mācību priekšmetā vienā semestrī tiek noteikt sekojoši: 

 

 

Stundu skaits nedēļā: 

 

Minimālais vērtējumu skaits vienā 

semestrī (ballēs): 

1 3 

2-3 4 

4 un vairāk 6-7 

 

 

12. Vērtējums „i/ni”(ieskaitīts/neieskaitīts) netiek ņemts vērā, izliekot skolēna semestra vai gada 

vērtējumu, izņemot gadījumu ,ja izšķiras vērtējums ,piemēram, starp „5” un „6” un 

tamlīdzīgi. 

 

13. 5.-12. klašu skolēniem tiek dota iespēja vienu reizi uzlabot saņemto nepietiekamo vērtējumu 

divu nedēļu laikā no lielā pārbaudes darba vai ieskaites vērtējuma saņemšanas datuma 

konsultāciju stundu laikā, vienojoties ar skolotāju. Uzlaboto vērtējumu ieraksta mācību 

priekšmeta žurnālā e-klasē. 

 

14. Gadījumā, ja skolēns  pārbaudes vai ieskaišu darbus nav veicis slimības dēļ, skolēnam tiek 

dota iespēja sagatavoties un veikt konkrētos pārbaudes darbus, nosakot papildtermiņu. 

 

15. Mācību semestra laikā skolēnam jāsaņem vērtējumi visos mācību priekšmetos paredzētajos 

pārbaudes darbos, saskaņā ar pārbaudes darba grafiku. 

 

16. Ja pārbaudes darbā vai ieskaitē lielākajai daļai klases skolēnu(vairāk nekā 50%) ir 

nepietiekams vērtējums, tad rezultāti žurnālā netiek izlikti. Darbs tiek rakstīts atkārtoti divu 

nedēļu laikā un skolēnam e-klasē tiek izlikts no abiem darbiem saņemtais augstākais 

vērtējums. 

 

 

 



V.   Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana dienasgrāmatās ,mācību     
       priekšmetu  žurnālos, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā un liecībā. 

 
17.  pedagogi regulāri atspoguļo skolēnu mācību sasniegumus 1.-9.klašu skolēnu  

          dienasgrāmatās, reizi mēnesī izdruka no e-klases; 

 

 

18.  pedagogi skolēnu saņemto vērtējumu pārbaudes darbā vai ieskaitē ieraksta  

         mācību priekšmeta žurnālā e-klasē  1 nedēļas laikā no darba uzrakstīšanas dienas. 

 

VI.   Sadarbība ar vecākiem. 

 

 

19. pedagogi regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem skolēnu 

dienasgrāmatās(1.-12.kl.); 

 

 

20. klašu audzinātāji  katra mēneša pirmajā nedēļa apkopo skolēnu saņemtos 

vērtējumus sekmju izrakstā un ielīmē to dienasgrāmatā, par kuru saņemšanu 

vecāki apstiprina ar savu parakstu; 

 

21. klases audzinātāja un priekšmeta skolotāja pienākums uzaicināt uz sarunu to 

skolēnu vecākus, kuriem ir mācīšanās grūtības, neattaisnoti kavējumi, uzvedības 

vai citas problēmas. Veicot ierakstu e-klasē un rakstot individuālās sarunas 

protokolu.; 

 

22.  divas reizes gadā vecāku dienās (vecāku sapulcēs) pedagogi sniedz vecākiem 

individuālu pārskatu par bērnu mācību sasniegumiem pārrunu veidā pēc vecāku 

pieprasījuma; 

 

    

23. klašu vecāku sapulcēs 3.,6.,9.12 klašu vecāki tiek iepazīstināti ar par Valsts 

pārbaudījumu kārtību, norises laiku,   kā arī iepriekšējā gada VPD paraugiem. 

 

 

 

Saskaņota un ieteikta apstiprināšanai pedagoģiskās padomes sēdē 2014.gada 27.augustā, 

protokols Nr.41 . 

 

 

Baložu vidusskolas direktore       Vita Broka 

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri. 


