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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA  
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Reģistrācijas Nr. 40900010824 

Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201  
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APSTIPRINĀTS  

ar Jēkabpils 2.vidusskolas direktora  

28.08.2020.rīkojumu Nr.1-15/20/27/1 

Grozījumi 

ar 31.08.2021.rīkojumu Nr.2-2/21/88 

 

 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  
1. - 12.klasēs 

Jēkabpilī 

 

28.08.2020.  
Izdota saskaņā 

ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk tekstā - vērtēšanas kārtība) izstrādāta, 

lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanas procesa sastāvdaļai. 
Tā nosaka, kā tiek vērtēti un skolas dokumentācijā atspoguļoti izglītojamo mācību sasniegumi. 
2. Mācību snieguma vērtēšana ir informācijas iegūšana, lai spriestu par skolēna sniegumu vai 
sasniegto rezultātu.  

3. Skola skolēnu mācību sasniegumus vērtē un dokumentē saskaņā ar: 

3.1. Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu; 

3.2. valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem; 

3.3. valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem; 

3.4. citiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka vērtēšanas kārtību izglītības iestādē. 
4. Ar vērtēšanas kārtību klases audzinātājs iepazīstina skolēnus un vecākus mācību gada sākumā. 
Skolas pedagogus ar vērtēšanas kārtību iepazīstina skolas direktora vietnieki. 
 

II.Vērtēšanas mērķi un uzdevumi 
 

5. Vērtēšanas kārtības mērķis ir objektīva un profesionāla informācija par skolēna sasniegumu 
rezultātu, kas sekmē katra skolēna izpratni par mācīšanās vajadzībām. 

6. Vērtēšanas kārtības uzdevumi: 

6.1. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa intereses, veselības stāvokli, attieksmi 
pret mācībām; 

6.2. motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus, lai nodrošinātu konkurētspēju 
atbilstoši tālākizglītībai un darba tirgus pieprasījumam; 
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6.3. sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem veikt 

pašnovērtējumu; 
6.4. sniegt informāciju par izglītības programmu, valsts izglītības standartu īstenošanu, kopējo 

mācību procesa kvalitāti un tajā nepieciešamajiem uzlabojumiem; 
6.5. veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību. 

 

III.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

 

7. Skolas vadībai ir šādi pienākumi: 
7.1. katra mēneša sākumā sagatavot vienotu pārbaudes darbu grafiku un veikt korekcijas pēc 

vajadzības; 

7.2. plānot nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā vērtēšanas jautājumos; 
7.3. analizēt skolēnu mācību sasniegumus; 

7.4. pārraudzīt pedagogu veiktos ierakstus par skolēnu mācību  sasniegumiem e-žurnālā; 
7.5. noteikt skolas gada nobeiguma pārbaudes darbus. 

8. Skolotājiem ir šādi pienākumi: 

8.1. veikt objektīvu un savlaicīgu katra skolēna mācību sasniegumu vērtēšanu, lai spriestu par 
skolēna sniegumu vai sasniegto rezultātu; 

8.2. katru mēnesi līdz 27.datumam mācību priekšmeta skolotājam ierakstīt skolas pārbaudes 
darbu grafikā nobeiguma pārbaudes darba norises dienu un datumu attiecīgajai klasei, ne 

vairāk kā divus nobeiguma pārbaudes darbus dienā; 
8.3. informēt skolēnus nedēļu pirms darba norises par nobeiguma pārbaudes darba tēmu, 

izpildes laiku un vērtēšanas kritērijiem; 
8.4. organizēt un veikt skolas grafikā ierakstītos nobeiguma pārbaudes darbus, savlaicīgi 

saskaņojot nepieciešamās izmaiņas ar direktora vietnieku izglītības jomā; 
8.5. trīs darbdienu laikā pēc rakstiskā pārbaudes darba veikšanas iepazīstināt skolēnus ar 

pārbaudes darba rezultātiem, veikt to analīzi. Ja nepieciešams, veikt kļūdu labojumu stundā 

vai konsultācijā; 
8.6. glabāt rakstiskos nobeiguma pārbaudes darbus nedēļu pēc attiecīgā mācību gada beigām. 

 
IV.Vecāku informēšanas kārtība par izglītojamo mācību sasniegumiem 

 
9. Skolotājiem informēt vecākus par skolēnu sasniegumiem, izmantojot e-žurnālu, 

nepieciešamības gadījumā aicināt uz individuālu sarunu. 
10. Pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nobeiguma pārbaudes darbus uzrādīt skolas vadībai vai 

citām kompetentām amatpersonām. 

11. Nepilngadīgā skolēna vecākiem dot iespēju iepazīties ar rakstiskā formā veiktu izvērtētu 
pārbaudes darbu, bet tikai pēc tam, kad šo darbu ir uzrakstījuši visi klases skolēni. 

12. Tiekoties ar vecākiem, skolotājiem izmantot sarunā tikai tos klases žurnālā izdarītos ierakstus, 
kas attiecas uz šo vecāku bērnu. 

13. Klases audzinātājam pēc vajadzības organizēt klases skolotāju grupas sanāksmes, tikšanās ar 
skolēnu vecākiem (groz. 31.08.2021). 

14. Klases audzinātājam sagatavot skolēnu liecības. 
15. Klases audzinātājam atspoguļot skolēnu mācību sasniegumus, salīdzinot  ar iepriekšējo gadu 

(semestri), klases skolēnu mācību sasniegumu lapā (1.pielikums). 

 

  



3 
 

V.Vērtēšana mācību procesā un vērtējumu atspoguļošana 

 
16. Mācību sasniegumus vērtē: 

16.1. skolotājs; 
16.2. skolēns, patstāvīgi novērtējot savus sasniegumus; 

16.3. skolēni, savstarpēji novērtējot viens otra sasniegumus; 
16.4. izglītības iestādes vadība 
16.5. izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības speciālists; 

16.6. Valsts izglītības satura centrs. 
17. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un to atspoguļošana e-žurnālā: 

17.1. mācību priekšmetos, kuros skolēnu mācību sasniegumus vērtē aprakstoši, e-žurnālā 

vērtējumu izteikt izmantojot šādus apzīmējumus: “ X”- apgūts, “ / “ daļēji, “ – “vēl jāmācās. 

2020./2021.m.g. 1.klasēs,  2021./2022.m.g. 1.,2. klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 1.-

3.klasēs vērtējumus izteikt apguves līmeņos pret plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem 

rezultātiem, lietojot e-žurnālā apzīmējumus: “S”-sācis apgūt, “T”-turpina apgūt, “A”-

apguvis, “P”-apguvis padziļināti (2.,3.pielikums); 

17.2. mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumus vērtē lietojot 10 ballu skalu un 

vērtējumus "ieskaitīts" vai "neieskaitīts"(turpmāk "i"/"ni"), semestra laikā mācību 

priekšmetu skolotājiem novērtēt skolēna sasniegumus un ierakstīt tos e-žurnālā. 
2020./2021.m.g. 4.,7.,10. klasēs, 2021./2022.m.g. 4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs, 2022./2023.m.g. 

un turpmāk 4.-12.klasēs summatīvos vērtējumus izteikt 10 ballu skalā. Formatīvos 
vērtējumus izteikt e-žurnālā procentos (%). Tiem ir informatīvs raksturs, un tie neietekmē 

semestra vērtējumu (2.,4.pielikums); 
17.3. Ja mācību priekšmeta stundu skaits nedēļā ir 1-3 stundas, tad minimālajam 

vērtējumu skaitam ballēs semestrī jābūt ne mazāk kā trīs, ja stundu skaits nedēļā ir 4-6 
stundas, tad minimālais vērtējumu skaits ballēs semestrī ir vienāds vai lielāks par stundu 

skaitu nedēļā. 

18. Skolēnu mācību sasniegumus atspoguļot liecībā: 
18.1. mācību priekšmetos, kuros skolēnu mācību sasniegumus vērtē aprakstoši, 1. un 2. 

semestra beigās liecībā ierakstīt skolēna mācību sasniegumu vērtējumu, lietojot 
apzīmējumus “apgūts” – ja skolēna sasniegumi ir labi, “daļēji” – ja sasniegumi ir viduvēji, 

“vēl jāmācās” – ja skolēna sasniegumi ir nepietiekami. 2020./2021.m.g. 1.klasēs,  
2021./2022.m.g. 1.,2. klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 1.-3.klasēs vērtējumus liecībā 

izteikt apguves līmeņos pret plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, lietojot 
apzīmējumus: “sācis apgūt”, “turpina apgūt”, “apguvis”, “apguvis padziļināti”; 

18.2. mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumus vērtē lietojot 10 ballu skalu, katru 

semestri un mācību gada beigās ierakstīt vērtējumu 10 ballu skalā. 
19. Ja kādā no izglītības programmā paredzētajiem mācību priekšmetiem skolotājam nav iespējams 

novērtēt skolēnu mācību sasniegumus (ja rakstu darbs nav salasāms, darbā minēti personu 
aizskaroši vai citādi izteikumi, plaģiāts, izmantoti neatļauti palīglīdzekļi, darbs nav iesniegts), 

tad visos dokumentos lietot informatīvu apzīmējumu „nv” (nav vērtējuma, turpmāk - „nv”). 
20. Lai ievērotu vērtēšanas sistēmiskuma  principu, skolā izmantot šādus vērtēšanas paņēmienus: 

20.1. Ievadvērtēšana (turpmāk IV). Tās mērķis ir noskaidrot sākotnējo situāciju (skolēna 
mācīšanās stiprās un vājās puses), veidot mācību motivāciju (ko grib zināt/prast), 

noskaidrot, vai skolēnam ir nepieciešams atbalsts, lai skolotājs izvirzītu tālākās darbības 

mērķus. Ievadvērtēšanu (metodisko paņēmienu, izpildes laiku un skaitu) plānot pēc 
vajadzības, balstoties uz mācību priekšmeta programmu. Ja tādi darbi tiek veikti, tad e- 

žurnālā ierakstīt “IV” tēmu; 
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20.2. Kārtējā vērtēšana (turpmāk KV). Skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā. Tās mērķis 

ir iegūt informāciju par mācīšanos un to izmantot mācību uzlabošanai, sekmēt skolēnu 

mācīšanos un mācību motivāciju, rosināt skolēnu interesi, veicināt atbildību un 
pašvērtēšanas prasmes: 

20.2.1. vērojot un vērtējot individuālo skolēnu sniegumu pret plānotiem sasniedzamajiem 

rezultātiem mācību stundas laikā, ņemt vērā skolēna pašvērtējumu un novērtēt skolēnu 
darbu ar "i"/"ni". Vērtējumu skaits nav ierobežots. 2020./2021.m.g. 4.,7.,10. klasēs, 

2021./2022.m.g. 4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 4.-12.klasēs 
vērtējumus izteikt procentos (%); 

20.2.2. kārtējā pārbaudes darba (turpmāk- KPD) mērķis ir uzlabot mācību procesu, pārbaudīt 
vienu programmas prasību mācību priekšmetā vienā vai divos izziņas līmeņos, lai 
sagatavotu skolēnus nobeiguma pārbaudes darbam. Kārtējo pārbaudes darbu (mutvārdos, 
rakstos, praktiski vai kombinēti) ar ierakstu e-žurnālā “KPD” vērtēt, izmantojot vērtējumu 
"i"/"ni". Vērtējumu “i” skolēns saņem, ja ir apguvis vai izpildījis 50% un vairāk uzdevumu 

atbilstoši izvirzītajām prasībām, vērtējumu “ni” skolēns saņem, ja apguvis mazāk par 50% 

mācību vielas atbilstoši izvirzītajām prasībām. 2020./2021.m.g. 4.,7.,10. klasēs, 
2021./2022.m.g. 4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 4.-12.klasēs 

vērtējumus, lai spriestu par skolēna sniegumu, izteikt procentos (%), e- žurnālā 
ierakstīt “KPD” tēmu; 

20.2.3. kārtējās vērtēšanas rezultātu skolēns saņem ne vēlāk kā nākamajā mācību stundā. 
21. Nobeiguma vērtēšana. Nobeiguma vērtēšanu veikt mācīšanās posma noslēgumā (temats, 

temata daļa). Tās mērķis ir novērtēt skolēna mācību sasniegumu kvalitāti. Nobeiguma 
vērtēšanu veic pēc noteiktiem kritērijiem, iegūto punktu procentu no iespējamo punktu skaita 

pārvērš ballēs (1-10):  

21.1. Ja temata vai temata loģiskai daļai ir apjomīgāks mācību darbs (pētnieciskais, 
jaunrades darbs u. c.)  un ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji, vērtējumu ierakstīt e- žurnālā 

attiecīgās stundas ailē (ST-mācību priekšmeta stunda, RD-radošais darbs, PLD-
pētnieciskais laboratorijas darbs). E-žurnālā ierakstīt darba tēmu; 

21.2. Nobeiguma pārbaudes darba (turpmāk-NPD) mērķis ir novērtēt skolēnu mācīšanās 
rezultātu tematā, tā loģisko daļu beigās visos izziņas līmeņos (ne mazāk kā divi NPD 

semestrī): 
21.2.1. nobeiguma pārbaudes darba vērtēšanu veikt saskaņā ar nobeiguma pārbaudes darbu 

kritēriju tabulu (1.pielikums), kura ir šīs vērtēšanas kārtības neatņemama sastāvdaļa; 
21.2.2. nobeiguma pārbaudes darbā norādīt konkrētā vērtējuma iegūšanai nepieciešamo 

punktu skaitu 10 ballu skalā. E-žurnālā ierakstīt “NPD” tēmu; 
21.2.3. ja nobeiguma pārbaudes darbā vairāk kā 50% skolēnu saņem nepietiekamu 

vērtējumu, zemāku par „4” ballēm, tad šie skolēni obligāti raksta pārbaudes darbu 

atkārtoti pēc mācību priekšmeta skolotāja norādījumiem. Skolēni, kuri saņēma “4” 
balles un augstāk, var pārrakstīt pārbaudes darbu pēc savas vēlēšanās; 

21.2.4. ja skolēns nobeiguma pārbaudes darba laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus, viņš 
raksta paskaidrojumu un darbu neturpina; ar skolēna sniegto paskaidrojumu skolotājs 

iepazīstina skolēna vecākus; skolotājs, iepazīstoties ar paskaidrojumu un izvērtējot 
situāciju, liek vērtējumu par skolēna paveikto līdz pārkāpuma izdarīšanai; šādu 

pārbaudes darbu skolēns nedrīkst pārrakstīt; 
21.2.5. ja skolēns nav veicis nobeiguma pārbaudes darbu attaisnojoša iemesla dēļ (ārsta 

izziņa, direktora rīkojums u.c.), tad viņam ir tiesības rakstīt nobeiguma pārbaudes 

darbu 2 nedēļu laikā (izņemot ilgstoši slimojošus skolēnus, kuri raksta pārbaudes 
darbu pēc individuāla grafika). E-žurnālā veikt ierakstu “nv”. Ja skolēns nav 
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izmantojis iespēju uzrakstīt nobeiguma pārbaudes darbu vai neattaisnota iemeslu dēļ 

to nav veicis, tad e-žurnālā atstāt ierakstu „nv”. 
22. Vērtējot sasniegumus sportā, vērtēt skolēna attīstības dinamiku un ieguldītā darba regularitāti; 

ja skolēns bijis slims, viņam dot iespēju kārtot tikai teorētiskā pārbaudes darba daļu; ja 
veselības stāvokļa dēļ skolēns ir atbrīvots no sporta uz visa semestra laiku, tad viņš semestra 

sākumā iesniedz skolas kancelejā ģimenes ārsta zīmi un skolas direktors izdod rīkojumu par 
atbrīvošanu no sporta nodarbībām. Ja skolēns uz stundu ieradies bez sporta tērpa, viņš var 

saņemt vērtējumu “ni”- neieskaitīts. 
23. Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. 

 
VI.Mājas darbu un pierakstu burtnīcu vērtēšana 

 
24. Mājas rakstu darbus matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un literatūrā, angļu 

valodā, vācu valodā pārbaudīt regulāri (novērtēšanas laiks 1 nedēļa), bet e-žurnālā veikt vismaz 
tik ierakstu mēnesī, cik nedēļā ir mācību stundu (tajā skaitā citi rakstu darbi). Mājas rakstu 

darbus vērtēt ar vērtējumu "i"/"ni". Apliecināt mājas darba esamību ar ierakstu burtnīcā skatīts 
- „sk.” 

24.1. Mājas rakstu darbus matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un 

literatūrā, angļu valodā, vācu valodā 2020./2021.m.g. 1.klasēs,  2021./2022.m.g. 1.,2. 
klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 1.-3.klasēs vērtēt apguves līmeņos pret plānotajiem 

skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, lietojot e-žurnālā apzīmējumus: “S”,“T”,“A”,“P”. 
24.2. Mājas rakstu darbus matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un 

literatūrā, angļu valodā, vācu valodā 2020./2021.m.g. 4.,7.,10. klasēs, 2021./2022.m.g. 
4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 4.-12.klasēs vērtēt procentos (%). 

25. Ja skolēns neattaisnota iemesla dēļ mājas rakstu darbu nav nodevis noteiktajā termiņā vai ja 
darbs nav salasāms, darbs nav veikts patstāvīgi, ir plaģiāts, tad e-žurnālā veikt ierakstu “nv”.  

26. Mājas rakstu darbi var būt darba turpinājums iesāktajam darbam mācību stundā. 

27. Skolotājs visās klašu grupās mājas darbus var uzdot diferencēti. 

28. Mājas rakstu darbu vērtējumi netiek uzlaboti.  
29. Katra semestra beigās mācību priekšmetos, kuros ir pierakstu burtnīcas (turpmāk PB), izlikt 

vērtējumu „i” vai „ni”. E-žurnālā ierakstīt „PB”. 2020./2021.m.g. 4.,7.,10. klasēs, 

2021./2022.m.g. 4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs, 2022./2023.m.g. un turpmāk 4.-12.klasēs izlikt 
vērtējumu procentos (%) atbilstoši mācību priekšmetu sadarbības grupās izstrādātajiem 

kritērijiem. 

 

VII.Mācību semestra, gada mācību sasniegumu vērtējums 

 

30. Semestra mācību sasniegumu vērtējums ballēs veidojas pēc nobeiguma pārbaudes darbiem 

attiecīgajā mācību semestrī, radošiem darbiem, pētnieciskiem laboratorijas darbiem, darbiem 

stundā (groz. 31.08.2021.)  
31. Ja skolēnam vienā no semestriem nav vērtējuma, tad, saskaņojot ar skolas vadību, noteikt 

papildus pārbaudījumus par attiecīgā semestra mācību satura apguvi.   
32. Mācību gada vērtējumu 1.-12.klasēs veido 1.un 2.semestra vērtējumi. 

33. Gada vērtējumus pamatizglītības neklātienes programmā, vispārējās vidējās izglītības 
neklātienes programmā, ja skolēns mācās attiecīgajā klasē atkārtoti vai pārnācis no citas 

izglītības iestādes, var ieskaitīt: 

33.1. Pilngadīgs skolēns, kurš ir ieguvis gada vērtējumus mācību priekšmetos, kas nav 
zemāki par četrām ballēm, bet nevēlas tos uzlabot, iesniedz skolas direktoram adresētu 
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iesniegumu par vērtējumu ieskaitīšanu, kurā norāda mācību priekšmetu un iegūto gada 
vērtējumu. Pielikumā pievieno iepriekš iegūtā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 

oriģinālu direktoram; 
33.2. Skolas direktors izvērtē pilngadīga skolēna iesniegumu par vērtējumu ieskaitīšanu 

un izdod rakstisku rīkojumu, kurā norāda saistošo rīcību; 

33.3. Ja skolēns kādā no mācību priekšmetiem nav saņēmis gada vērtējumu vai ir saņēmis 
gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, tad izglītības programmas apguves laikā 

skolēnam jāapmeklē mācību priekšmetu un mācību stundu plānā paredzētās mācību stundas 
un klātienes konsultācijas mācību priekšmetos pilnā apjomā; 

33.4. Ja vidusskolēnam ir iegūts sertifikāts valsts pārbaudes darbā, bet nav gada 
vērtējuma mācību priekšmetā vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, tad izglītības 

programmas apguves laikā mācību stundas ir jāapmeklē un jāiegūst gada vērtējums; 

33.5. Ja skolēns skolā uzņemts no citas izglītības iestādes, kuras izglītības programma 
atšķiras no skolas izglītības programmas (neklātienes formā), tad skolēns pašizglītības 

veidā apgūst noteiktos mācību priekšmetus un līdz katra mācību semestra beigām kārto 
klātienē ne mazāk kā divus temata noslēguma pārbaudes darbus katrā mācību priekšmetā 

(ne vairāk par četriem mācību priekšmetiem); 
33.6. Skolēnam, kurš uzņemts skolā no citas izglītības iestādes pēc 20.septembra un 

kuram nav šajā periodā apliecinoša dokumenta par atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni, 
konsultāciju laikā ir jāiegūst vērtējumi par kavēto mācību periodu. 

VIII.Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība 
 

34. Lai uzlabotu savu sasniegumu nobeiguma pārbaudes darbā, ja vērtējums ir „1-3” balles, 

pārbaudes darbu var pārrakstīt pēc skolotāja noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
un pirms nākamā nobeiguma pārbaudes darba (izņemot ilgstoši slimojošos skolēnus, kuri darbu 

raksta vienu reizi). Pirms vērtējuma uzlabošanas skolēnam obligāti papildināt zināšanas 
konsultācijā. 

35. Vienu reizi semestrī skolēns var uzlabot jebkuru savu mācību sasniegumu vienā nobeiguma 
pārbaudes darbā un jebkurā mācību priekšmetā divu nedēļu laikā pēc vērtējuma izlikšanas. 

36. Ja skolēns ir uzlabojis savus sasniegumus nobeiguma pārbaudes darbā, iepriekšējais vērtējums 
tiek dzēsts e- žurnālā un tiek ierakstīts labotais vērtējums. 

37. Skolēns nav tiesīgs pārrakstīt nobeiguma pārbaudes darbu otru reizi, ja bez attaisnojoša iemesla 

kavējis vairāk par 50% mācību stundu attiecīgajā mācību priekšmetā, stundās sistemātiski 
nestrādā, traucē citiem uztvert mācību procesu, nepilda mājas darbus, neapmeklē konsultācijas.  

38. Par iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas, novada, valsts vai starptautiskajās olimpiādēs, 
konkursos, konferencēs, skolēns saņem papildu vērtējumu 8-10 balles; skolotājs var 
paaugstināt semestra vērtējumu šajā mācību priekšmetā. 

 

IX.Mācību sasniegumu apstrīdēšana 
 
39. Ja skolēns vai vecāks nepiekrīt skolotāja izliktajam gala vērtējumam par semestri, gadu, tad 

viņam ir tiesības trīs darba dienu laikā rakstīt motivētu iesniegumu skolas direktoram. Skolas 

direktors izveido ekspertu komisiju, kura izskata visus skolēna nobeiguma pārbaudes darbus ar 
vērtēšanas kritērijiem un pieņem lēmumu. 

 
X.Noslēguma jautājumi 

 
40. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību apstiprina skolas direktors, un šī vērtēšanas 

kārtība ir saistoša visiem Jēkabpils 2.vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem.  
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41. Vērtēšanas kārtība saskaņota Jēkabpils 2.vidusskolas 2020.gada 28.augusta pedagoģiskajā 
sēdē, protokols Nr.5.  

42. Vērtēšanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā.  
43. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 18.februārī apstiprināto „Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību 1.-12.klasēs”. 

44. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 8.janvārī apstiprināto „Nobeiguma pārbaudes darbu 

plānošanas, veidošanas, organizēšanas, veikšanas un uzglabāšanas kārtību”.  
45. Grozījumus izdarīt ar direktora rīkojumu pēc pedagoģiskās padomes sēdes, skolas padomes 

izteiktajiem ieteikumiem. 
 

 

Direktore                            (personīgais paraksts)      I.Salmiņa 



 
 

1.pielikums 

28.08.2020. “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 1.-12.klasēs” 

Nesek

N.p.k Uzvārds, Vārds kl 1.s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1.s G kl 1s G kl 1s +/- G +/- 1.s G

1 0,00 ###
###

###
###

2 0,00 ###
###

###
###

3 0,00 ###
###

###
###

4 0,00 ###
###

###
###

5 0,00 ###
###

###
###

6 0,00 ###
###

###
###

7 0,00 ###
###

###
###

8 0,00 ###
###

###
###

9 0,00 ###
###

###
###

10 0,00 ###
###

###
###

11 0,00 ###
###

###
###

12 0,00 ###
###

###
###

13 0,00 ###
###

###
###

14 0,00 ###
###

###
###

15 0,00 ###
###

###
###

16 0,00 ###
###

###
###

17 0,00 ###
###

###
###

18 0,00 ###
###

###
###

19 0,00 ###
###

###
###

20 0,00 ###
###

###
###

21 0,00 ###
###

###
###

22 0,00 ###
###

###
###

23 0,00 ###
###

###
###

24 0,00 ###
###

###
###

25 0,00 ###
###

###
###

26 0,00 ###
###

###
###

27 0,00 ###
###

###
###

28

29

30

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 ### ### ### ###

Jēkabpils 2.vidusskolas ___. klases skolēnu mācību sasniegumi 20__./20__.m.g.  Klases audzinātājs/a

Vid.atz.Mācību priekšmets

Klases audzinātājs/a...................................................

%  neapguvuši standartu

% apguvuši standartu



 
 

 

2.pielikums 

28.08.2020. “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 1.-12.klasēs” 

 

2020./2021.m.g. 2.,3.,5.,6.,8.,9.,11.,12.klases  

2021./2022.m.g. 3.,6.,9.,12. klases 

skolēna mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriju tabula 

Izziņas 

līmenis 
Apguves līmenis Uzdevumi 

Iegūstamais 

punktu 

skaits % 

Mutvārdu 

vērtējums 
Balles 

Aprakstošs 

vērtējums 

Iegaumēšana 

un izpratne 

Uztver, atpazīst, 
saprot, iegaumē, 
veic primitīvus 
uzdevumus pēc 

parauga 

Pārbaudīt noteiktu 
procedūru 

atcerēšanos, mācītu 
zināšanu 

atcerēšanos 

1-9 
Ļoti, ļoti 

vāji 
1 

“-“(vēl 
jāmācās) 10-20 Ļoti vāji 2 

21-32 Vāji 3 

Zināšanu 
lietošana un 

analīze 

Reproduktīvā 
darbība: spēj 

izmantot iegūtās 
zināšanas un 

darbības veidus pēc 
parauga vai 

variatīvi. Atveidot, 
reproducēt, 
balstoties uz 

atmiņu, 
reproduktīvo 
domāšanu. 

Pārbaudīt mācītās 
teorijas lietojumu 
standartsituācijā 

vai kontekstā, 
risināt uzdevumus, 

kuri risināmi ar 
algoritmiskā 

procesa līdzekļiem 
vai kuru risināšanas 
paņēmienus skolēns 
zina no prakses vai 

iepriekšējām 
situācijām 

33-44 
Gandrīz 

viduvēji 
4 

“/”(daļēji) 

45-57 Viduvēji 5 

Reproduktīvā 
darbība: pārejas 

līmenis no 
reproduktīvās 
domāšanas uz 

produktīvo 
domāšanas līmeni. 

58-68 
Gandrīz 

labi 
6 

“X”(apgūts) 

69 -78 Labi 7 

79-87 Ļoti labi 8 

Radoša 
darbība 

Produktīvā darbība: 

spēj iegūtās 

zināšanas un 

prasmes izmantot 

jaunās mainīgās 

situācijās, tādās, 

kurās jāveic 

radošās darbības un 

kuras vienlaicīgi tās 

veicina 

Pārbaudīt augstākā 
līmeņa izziņas 

prasmes, risināt 
uzdevumus, kuru 

risinājumi 
skolēnam nezināmi 
un kuru risināšanai 

nepieciešama 
iepriekšējo 

zināšanu lietošana, 
analīzes un sintēzes 

prasmes, 
kopsakarību 

veidošana starp 
tām, vērtējošā 

darbība, ietverot 
zināšanu lietošanu 

nestandarta 
situācijā 

88-94 Teicami 9 

95 - 100 Izcili 10 

 



 
 

 

3.pielikums 

28.08.2020. “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 1.-12.klasēs” 

 

2020./2021.m.g. 1.klases  

2021./2022.m.g. 1.,2.klases 

2022./2023.m.g. un turpmāk 1.-3.klases 

skolēna mācību sniegumu vērtēšana apguves līmeņos  

 

  

Apguves 

līmenis 
Skolēna snieguma apraksts 

Apguves 
līmenis 

% 

Apguves 

līmeņu 

apzīmējums 

Sācis apgūt 

skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka ir uzsākta 

plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; skolēns demonstrē sniegumu ar 

pedagoga atbalstu zināmā tipveida situācijā. Skolēnam nepieciešams 

atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma izpildei; 

skolēnam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko 

mācību saturu. 

1-32 “S” 

Turpina 

apgūt 

skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais 

sasniedzamais rezultāts sasniegts daļēji un tas nav noturīgs; skolēns 

demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, atsevišķā 

gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta 

materiālus. Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma 

izpildei; skolēnam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, 

izpratni, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes. 

33-57 “T” 

Apguvis 

skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais 

sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; skolēns 

demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā 

situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi; skolēns ir sagatavots mācību 

satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. 

58-87 “A” 

Apguvis 

padziļināti 

skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais 

sasniedzamais rezultāts sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj 

pamatot atbilstošās stratēģijas izvēli; skolēns demonstrē sniegumu 

zināmā tipveida situācijā, nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; 

skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. 

Šis līmenis nenozīmē, ka skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto 

sasniedzamo rezultātu. 

88-100 “P” 



 
 

4.pielikums 

28.08.2020. “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 1.-12.klasēs” 

 

2020./2021.m.g. 4.,7.,10.klases  

2021./2022.m.g. 4.,5.,7.,8.,10.,11.klases 

2022./2023.m.g. un turpmāk 4.-12.klases 

skolēna mācību sasniegumu summatīvas vērtēšanas kritēriju tabula 

 
 

Apguves līmenis Skolēna sasniegumu 

Apguves 
līmenis 

% 

Mutvārdu 

vērtējums 
Balles 

v
is

p
ā

rī
g

a
is

 a
p

g
u

v
es

 l
īm

en
is

 

skolēns risina problēmas 

pazīstamās situācijās, 

papildina, vispārina un 

sistematizē iegūtās 

zināšanas, izpratni un 

prasmes, iegūst 

problēmrisināšanas, 

kritiskās domāšanas, 

lēmumu pieņemšanas 

pieredzi. 

spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai tuvu tam), 

saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā; 

prot izmantot zināšanas un prasmes, pēc parauga, analoģijas vai 

pazīstamā situācijā veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus; 

uzdoto veic apzinīgi, apliecina spējas, kā arī attīstītas gribas īpašības; 

mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi. 

1-9 
ļoti, ļoti 

vāji 
1 

10-20 ļoti vāji 2 

21-32 vāji 3 

ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, 

zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus un likumsakarības, 

risina lielāko daļu tipveida uzdevumu bez kļūdām; 

mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; 

mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga 

norādījumus; 

var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto mācību saturu; 

maz attīstītas sadarbības un saziņas prasmes; 

mācību sasniegumi attīstās 

33-44 
gandrīz 

viduvēji 
4 

45-57 viduvēji 5 

o
p

ti
m

ā
la

is
 a

p
g

u
v

es
 l

īm
en

is
 

skolēns nostiprina 

prasmes plānot un īstenot 

patstāvīgu izziņas un 

problēmu risināšanas 

darbību, identificē un 

risina problēmas 

vienkāršās, nepazīstamās 

situācijās, veido 

padziļinātu konceptuālo 

izpratni mācību jomā ar 

starpdisciplināriem 

elementiem, demonstrē 

kompleksas prasmes, 

iegūst produkta radīšanas 

pieredzi 

spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai tuvu tam), 

saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā; 

prot izmantot zināšanas un prasmes, pēc parauga, analoģijas vai 

pazīstamā situācijā veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus; 

uzdoto veic apzinīgi, apliecina spējas, kā arī attīstītas gribas īpašības; 

mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi 

58-68 
gandrīz 

labi 
6 

69-78 labi 7 

79-87 ļoti labi 8 

a
u

g
st

ā
k

a
is

 a
p

g
u

v
es

 l
īm

en
is

 

skolēns apzināti, 

atbildīgi, radoši un 

patstāvīgi plāno un 

pārrauga savu izziņas 

darbību, patstāvīgi risina 

problēmas nepazīstamās, 

sarežģītās situācijās, 

veido dziļu konceptuālu 

izpratni mācību jomā, 

saskata starpdisciplināras 

likumsakarības, mācās 

patstāvīgi plānot, īstenot, 

uzraudzīt un izvērtēt 

produkta radīšanas 

procesu 

ir apguvis zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās, caurviju 

prasmes un spēj mācību saturu patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu 

veidošanai un kompleksu problēmu risināšanai mainīgajās reālās dzīves 

situācijās; 

prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt domu, 

saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, samērojot ar 

realitāti; 

spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 

paredzēt sekas; 

prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību 

problēmu risināšanā. 

88-94 teicami 9 

95-100 izcili 10 


