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2016.gada 18.augustā                                                                                  Nr. STV/1-27/15/6 

 

IZGLĪTOJAMO VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PĀRCELŠANA NĀKAMAJĀ 

KLASĒ STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ 
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā 

 
Izstrādāta, pamatojoties uz 2014.gada 12.augusta MK noteikumiem Nr.468 

 ,,Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības  

mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" 

 un 2013. gada 21. maija MK noteikumiem Nr.281 ,,Par valsts vispārējās  

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem". 

 

1. Pārbaudes darbi Staļģenes vidusskolā notiek pēc semestra sākumā izveidota un ar 

direktora vietnieci izglītības jomā saskaņota grafika, kurā nav vairāk par diviem 

pārbaudes darbiem dienā. 

2. Pārbaudes darbu norises laiku var mainīt, laicīgi paziņojot par to izglītojamajiem. 

3. Pārbaudes darbu vērtējumus var uzlabot divu nedēļu laikā pēc vērtējuma atspoguļojuma 

elektroniskajā žurnālā vai divu nedēļu laikā no brīža, kad izglītojamais pēc slimības 

atgriezies skolā. Pēc vienošanās ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu vērtējumu 

uzlabošanas laiku var pagarināt. 

4. Izglītojamie var uzlabot gan nepietiekamus, gan pietiekamus mācību priekšmetu 

vērtējumus par vienu vai vairākām ballēm, konsultāciju laikā vienojoties ar attiecīgā 

mācību priekšmeta skolotāju par cita pārbaudes darba rakstīšanu. 

5. Konsultāciju laikā mācību priekšmetu pedagogi palīdz talantīgajiem izglītojamajiem 

sagatavoties dažāda līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sacensībām. 

6. Skolā 1.-9.klasei minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā, atkarībā no mācību stundu 

skaita nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā ir sekojošs: 

6.1. 1 mācību stunda nedēļā - ne mazāk kā  3 pārbaudes darbi semestrī; 

6.2. 2 mācību stundas nedēļā - ne mazāk kā 4 pārbaudes darbi semestrī; 

6.3. 3 mācību stundas nedēļā - ne mazāk kā 5 pārbaudes darbi semestrī; 

6.4. 4 mācību stundas nedēļā - ne mazāk kā 6 pārbaudes darbi semestrī; 

6.5. 5 mācību stundas nedēļā - ne mazāk kā 7 pārbaudes darbi semestrī; 

6.6. 6 mācību stundas nedēļā - ne mazāk kā 8 pārbaudes darbi semestrī. 

7. Vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā minimālais starpieskaišu un obligāto 

ieskaišu skaits ir sekojošs: 
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Mācību priekšmeti 
Starpieskaites Obligātās ieskaites 

10.klase 11.klase 12.klase 10.klase 11.klase 12.klase 

1.semestrī 

Latviešu valoda 3 3 3 1 1 1 

Pirmā svešvaloda 3 3 3 1 1 1 

Otrā svešvaloda 3 3 3 1 1 1 

Matemātika 4 4 4 2 2 2 

Informātika 2 2 - 1 - - 

Latvijas un pasaules vēsture 3 3 3 1 1 1 

Fizika 3 3 3 1 1 1 

Ķīmija 3 3 3 1 1 1 

Bioloģija 3 3 2 1 1 1 

Literatūra 3 3 3 1 1 1 

Ekonomika - 2 3 - - 1 

Ģeogrāfija 3 3 - 1 1 - 

Kulturoloģija - 2 2 - - - 

Mūzika - - 3 - - 1 

2.semestrī 

Latviešu valoda 3 3 3 1 1 1 

Pirmā svešvaloda 3 3 3 1 1 1 

Otrā svešvaloda 3 3 3 1 1 1 

Matemātika 4 4 4 2 2 2 

Informātika 2 2 - 1 1 - 

Latvijas un pasaules vēsture 3 3 3 1 1 1 

Fizika 3 3 3 1 1 1 

Ķīmija 3 3 3 1 1 1 

Bioloģija 3 3 2 1 1 1 

Literatūra 3 3 3 1 1 1 

Ekonomika - 2 3 - 1 1 

Ģeogrāfija 3 3 - 1 1 - 

Kulturoloģija - 2 2 - 1 1 

Mūzika - - 3 - - 1 

 

8. Darbiem, kas tiek vērtēti 10 ballu skalā, ņemot vērā iegūto zināšanu apjomu un kvalitāti, 

iegūtās prasmes un iemaņas, attieksmi pret mācīšanos un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku, ir jābūt saskaņā ar 2014.gada 12.augusta MK noteikumiem Nr.468  

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un 2013.gada 21.maija MK 

noteikumiem Nr.281“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, 

mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. 
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9. Mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā mājas 

darbu vērtējumu (1.klasei matemātikā un latviešu valodā, 2.klasei angļu valodā “+”; “/”; 

“-”; 2.klasei matemātikā un latviešu valodā, 3.-9.klasei „i” vai „ni”) skaits mēnesī ir ne 

mazāks kā attiecīgā mācību priekšmeta stundu skaits nedēļā. 

9. Apzīmējums “nav vērtējuma” (“nv”) ir informatīvs un nav pielīdzināms vērtējumam, to 

lieto semestra un gada noslēgumā, kad nav iespējams novērtēt skolēna mācību 

sasniegumus-vērtējumu skaits ir mazāks par 50% no 4. un 5. punktā noteiktā minimālā 

vērtējumu skaita. 

10. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē ja viņš: 

10.1.  Visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais 

ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai 

attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos 

mācību priekšmetos; 

10.2. Ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem 

izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par 

četrām ballēm; 

10.3.  Ne vairāk kā divos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem 

izglītojamais ir atbrīvots) vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā ir 

saņēmis gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm. 

11. Papildu mācību pasākumi izglītojamajam ir obligāti, ja gada vērtējums kādā no mācību 

priekšmetiem ir zemāks par četrām ballēm vai vispār nav saņemts. 

12. Papildu mācību pasākumu noslēgumā notiek pēcpārbaudījumi, kuru termiņus ar 

rīkojumu nosaka skolas direktors. 

13. Izglītojamo, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pārceļ nākamajā klasē ievērojot šīs kārtības 

10.punktā minētos nosacījumus. 

14. Ja izglītojamais ir pārcelts nākamajā klasē ar vērtējumu, kas ir zemāks par četrām 

ballēm, attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs sagatavo un īsteno individuālo plānu 

papildu mācību pasākumiem mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību 

sasniegumu nodrošināšanai nākošajam mācību gadam. 

15. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā, ieraksta e-klases 

žurnālā ailē aiz gada vērtējuma, mācību priekšmetu sasniegumu kopsavilkuma žurnālā 

un Skolēna liecībā ailē “eksāmeni” vai brīvajā ailē. Pēcpārbaudījuma vērtējumu 

pielīdzina gada vērtējumam. 

16. Semestra vērtējums mācību priekšmetos veidojas no vidējā aritmētiskā e-klases žurnālā, 

to noapaļo uz veseliem skaitļiem (piecas desmitdaļas un vairāk noapaļo uz augšu). 

17. Gada vērtējums mācību priekšmetos veidojas no abu semestru vidējā aritmētiskā, to 

noapaļo uz veseliem skaitļiem (piecas desmitdaļas un vairāk noapaļo uz augšu). 

Gadījumos, kad 1. un 2. semestra vērtējumi atšķiras par 1 balli, noteicošais ir 2. semestra 

vērtējums. 

18. Izglītojamajiem, kuri ir ieguldījuši papildus darbu, veltījuši laiku padziļinātai mācību 

priekšmeta apguvei, ir piedalījušies konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

sacensībās, attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs e-klases žurnālā ieraksta vērtējumu 10 

balles. 

19. Grozījumus šajā kārtībā veic pēc skolas pedagoģiskās padomes, skolas padomes vai 

Dibinātāja priekšlikuma, tos apstiprina direktors. 

 

 

 

Skolas direktors:                                       Aivars Naglis 

 

 

  


