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17.04.2020. 

Par vērtēšanu mācību gada noslēgumā 

 

Rīkojums 

Sakarā ar ārkārtas stāvokli Latvijā līdz 12. maijam un šī  mācību gada noslēgumu attālināti, 

aktualizēt un precizēt  Pumpuru vidusskolas Skolēnu mācību sasnieguma vērtēšanas 

kārtības atsevišķus punktus. 

Pumpuru vidusskolas Skolēnu mācību sasnieguma vērtēšanas kārtība, kas pieņemta 

3.01.2020. pēc būtības nemainās, bet tiek ieviesti daži precizējumi: 

 

1) Punkts 15.2.1. kārtējā vērtēšanā pedagogs skolēnu mācību snieguma vērtēšanā izmanto 

vērtējumu i - “ieskaitīts” -, ja skolēns mācību vielu apguvis 75% apmērā, vai ni - “neieskaitīts” 

–, ja skolēna zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos. Vērtējums “i” 

norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu ne mazāk kā 75% apjomā. Ja skolēns darbu nav 

iesniedzis, tad e - klases žurnālā vērtējums ir nv.  

 

2) Punkts 15.3. pedagogs skolēnu mācību snieguma vērtēšanā, piemēram, olimpiādes 

uzdevumu, pētniecisko prasmju, vēstures avotu analīzes prasmju u.c. kompleksu prasmju 

vērtēšanā var izmantot vērtējumu ballēs, ja veicamā darba uzdevumi atbilst 10 ballu skalas 

kritērijiem. Šie vērtējumi var būt tikai daļai skolēnu un tos ņem vērā, izliekot semestra 

atzīmi tāpat kā obligāto pārbaudes darbu vērtējumus. Visiem vērtējumiem ir vienāds 

svars. 

 

3) Punkts 15.6. Ja skolēns nav piedalījies attālinātā pārbaudes darbā: 

15.6.1. viņš nesaņem vērtējumu un skolotājs e - žurnālā atzīmē n/nv – nav vērtējuma, 

15.6.2. vienojoties ar skolotāju, skolēns darbu izpilda mēneša  laikā, 

15.6.3. ja skolēns viena mēneša laikā pārbaudes darbu nav izpildījis, viņš saņem nulle 

punktus un vērtējumu 1 balle (ļoti, ļoti vāji), izņemot skolēnus, kuri ilgstoši slimojuši. 

 

4) Punkts 17. Minimālais obligāto vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā vienā 

semestrī, ņemot vērā stundu skaitu nedēļā: 

 

Stundu skaits nedēļā 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 

Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī 2 3 5 7 

 

5) Punkts 15.4.4. Skolēns, vienojoties ar pedagogu, var attālināti uzlabot vērtējumu 2. 

semestra laikā.  

Ārkārtas situācijā, lai netraucētu  darbu citos mācību priekšmetos, darbu uzlabošana 

attālināti notiek tikai skolotāju konsultāciju laikā. Skolēniem ir iespēja uzlabot  

vērtējumus pēc skolotāja speciāli veidota grafika, piemēram: 

 



1. ieskaite “Saule” - 28. aprīlī; 

2. ieskaite “Zvaigznes” - 5. maijā. 

Skolotājs sastāda grafiku un paziņo to skolēniem līdz 21.aprīlim. 

9. un 12. klašu skolēni vērtējumus var uzlabot līdz 8.05.2020. 

1. - 8. klašu un 10. - 11. klašu skolēni vērtējumus var uzlabot līdz 23.05.2020. 

 

6) Semestra un gada vērtējumi  

Punkts 21. Piecgadīgo un sešgadīgo grupā vērtējums tiek veikts atbilstoši pirmsskolas 

vadlīnijās noteiktajā kārtībā. Vecāki periodiski mutiski tiek informēti par bērna mācību 

sasniegumiem un divreiz gadā tos atspoguļo rakstiski - bērna attieksmju, prasmju un 

zināšanu apguve. Šos aprakstus vecākiem izsniedz decembrī un maijā. 

Punkts 22. Skolēnu mācību sniegumu 1. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, 

klases žurnālā un burtnīcās (arī mājas darbos) vērtējumu izsaka ar šādiem apzīmējumiem: 

X – ļoti labi, labi apguvis; 

„/” – daļēji apguvis; 

„–” – vēl jāmācās. 

Tas ir īss mutisks un rakstisks vērtējums par skolēna mācību darbību, mācīšanās stilu, 

saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku. 

Punkts 23. Skolēna mācību sasniegumus 2. un 3. klasē latviešu valodā un matemātikā vērtē 

10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos skolēna mācību sasniegumus un mājas 

darbus visos priekšmetos vērtē aprakstoši, klases žurnālā un burtnīcās vērtējumu izsaka ar 

šādiem apzīmējumiem: 

X – ļoti labi, labi apguvis: 

„/” – daļēji apguvis: 

„– ” – vēl jāmācās. 

Punkts 24. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pedagogam jāņem vērā visi 

iegūtie vērtējumi, kā arī  izglītojamā uzlabotie vērtējumi pārbaudes darbos. Visiem 

vērtējumiem ir vienāds svars. Vērtējuma izšķiršanās gadījumā, pedagogs ņem vērā 

ikdienas vērtējumus i un ni. 

Punkts 25. Gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu, nosakot semestra 

vidējā vērtējuma noapaļošanas principu no 0,5 uz augšu. 

 

7) Pārcelšana uz nākamo klasi notiek saskaņā ar MK noteikumiem nr. 591, kuros teikts, ka 

no 1. - 8. klasei var pārcelt ar vienu nepietiekamu (1 - 3 balles) vērtējumu, savukārt vidusskolā 

pārceļ tikai sekmīgos.  

 

8) Skolas pedagoģiskā padome var pagarināt mācību gadu 1. - 8. klašu skolēniem, kuriem ir 

vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā, nosakot pagarinājumu līdz 2020. gada 12. 

jūnijam. Pārbaudes darbs notiks 11. jūnijā.  

Ar šo rīkojumu iepazīstināt skolēnus un vecākus, ievietojot to skolas mājaslapā un e-klases 

sadaļā “Jaunumi”. Klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem aktualizēt to skolēniem. 

 

Pumpuru vidusskolas Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtības pilnu tekstu skatīt skolas 

mājas lapā www.pumpuri.lv un e-klasē. 

Skolas direktore        Ausma Bruņeniece 


