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VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA
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IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU
VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA PĀRBAUDES DARBOS
Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr. 468 Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu
paraugiem 24.-31.punktu un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 281 Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību
priekšmetu standartiem un izglītības programmu
paraugiem 16. un 21.-26., 28.-30.punktu
12.03.2018.
I. Noteikumos lietotie termini
1. Kārtējais pārbaudes darbs – mācību priekšmeta standartā noteikto zināšanu, prasmju,
iemaņu un attieksmju pārbaudes forma mācību procesa laikā.
2. Nobeiguma pārbaudes darbs – mācību priekšmeta standartā noteikto zināšanu, prasmju un
iemaņu pārbaudes forma mācību procesa laikā apgūstamā temata noslēgumā.
II. Vispārīgais jautājums
3. Kārtība nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā
(turpmāk – Ģimnāzija).
III. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
4. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem
vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību.
5. Izglītojamajiem semestra vērtējums tiek izlikts saskaņā ar iegūto vērtējumu nobeiguma
pārbaudes darbos, ņemot vērā vērtējumu, kas iegūts kārtējos pārbaudes darbos. Vērtējums
nobeiguma pārbaudes darbos ir dominējošais vērtējuma noteikšanai semestrī, ievērojot
attiecību 90% vērtējumu nobeiguma pārbaudes darbos un 10% kārtējos pārbaudes darbos.
6. Simbols „n/v” norāda vērtējuma neesamību. To lieto arī kārtējos un nobeiguma pārbaudes
darbos, kuros izglītojamais paudis cilvēka cieņu aizskarošus izteikumus, pildījis uzdevumus
ar zīmuli (izņemot pedagoga noteiktos uzdevumos); pedagogs konstatējis, ka izglītojamais
nav strādājis patstāvīgi.
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7. Izglītojamais nobeiguma pārbaudes darbā iegūst vērtējumu par šādi procentuāli apgūtām
zināšanām, prasmēm un iemaņām:
vispārējās pamatizglītības pakāpē
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

pareizi izpildīti 95-100% darba
pareizi izpildīti 86-94% darba
pareizi izpildīti 78-85% darba
pareizi izpildīti 69-77% darba
pareizi izpildīti 60-68% darba
pareizi izpildīti 47-59% darba
pareizi izpildīti 35-46% darba
pareizi izpildīti 22-34% darba
pareizi izpildīti 9-21% darba
pareizi izpildīti 1-8% darba

vispārējās vidējās izglītības pakāpē
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

pareizi izpildīti 96-100% darba
pareizi izpildīti 90-95% darba
pareizi izpildīti 80-89% darba
pareizi izpildīti 70-79% darba
pareizi izpildīti 60-69% darba
pareizi izpildīti 50-59% darba
pareizi izpildīti 40-49% darba
pareizi izpildīti 28-39% darba
pareizi izpildīti 15-27% darba
pareizi izpildīti 1-14% darba

8. Sasniegumus nobeiguma pārbaudes darbos izglītojamie drīkst uzlabot vienu reizi. To drīkst
darīt divu nedēļu laikā kopš vērtējuma publicēšanas klases žurnālā. Ja nobeiguma pārbaudes
darbs nav pildīts, tas jāizdara divu nedēļu laikā no brīža, kad izglītojamais pēc kavējuma ir
atgriezies Ģimnāzijā. Ja minētajā termiņā izglītojamā nav skolā, termiņš tiek pagarināts par
kavējuma laiku.
9. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogam jāņem vērā tikai izglītojamā
uzlabotie vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi
ir zemāki par sākotnējo vērtējumu.
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10. Izglītojamajiem ir jānokārto visi nobeiguma pārbaudes darbi.
11. Ilgstoša kavējuma gadījumā (divas nedēļas un vairāk) izglītojamais drīkst nekārtot līdz
50% to nobeiguma pārbaudes darbu, kuri tika pildīti kavējuma laikā. Izglītojamais kopā ar
klases audzinātāju saziņā ar nepilngadīgā izglītojamā vecākiem un sadarbībā ar mācību
priekšmetu skolotājiem izstrādā individuālo plānu par tiem kārtojamiem nobeiguma
pārbaudes darbiem, kuri notika kavējuma laikā. Kavējuma laikā notikušo nobeiguma
pārbaudes darbu izpildes termiņu drīkst pagarināt līdz 1 mēnesim.
12. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu visos nobeiguma pārbaudes darbos, tad pedagogs
pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes direktora vietnieku izglītības jomā izglītojamajam
izstrādā vienu semestra nobeiguma pārbaudes darbu par visiem konkrētajā semestrī
apgūtajiem tematiem un izglītojamā semestra nobeiguma pārbaudes darbā iegūtais vērtējums
uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.
13. 7.-9.klašu izglītojamajiem vienā dienā atļauts uzdot ne vairāk kā vienu nobeiguma
pārbaudes darbu. Ja pedagogam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudes darbu
reģistrēt pārbaudes darbu grafikā, tad pedagogs 7.-9.klasēs drīkst vienoties ar klasi par
pārbaudes darba veikšanu dienā, kad ir jau paredzēts kāds cits nobeiguma pārbaudes darbs.
Pedagoga pienākums ir nobeiguma pārbaudes darbu reģistrēt Nobeiguma pārbaudes darbu
grafikā.
14. 10.-12.klašu izglītojamajiem vienā dienā atļauts uzdot ne vairāk kā divus nobeiguma
pārbaudes darbus. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar klasi, drīkst uzdot arī vairāk pārbaudes
darbu. Pedagoga pienākums ir tos reģistrēt Nobeiguma pārbaudes darbu grafikā.
15. Nobeiguma pārbaudes darbos pedagogs izstrādā un izskaidro izglītojamajam un
nepieciešamības gadījumā arī nepilngadīgā izglītojamā vecākam vērtēšanas kritērijus.
Reģistrējot vērtējumus, ieraksta formulētus kritērijus klases žurnālā.
16. Pēc izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā vecāka pieprasījuma pedagogs pēc laika,
kamēr izglītojamajiem ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus attiecīgajā pārbaudes darbā,
izsniedz, ja nav to izdarījis jau pēc savas iniciatīvas, pārbaudes darbu. Neizsniegtos pārbaudes
darbus pedagogs uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam.
17. Semestrī jābūt šādam nobeiguma pārbaudes darbos iegūtam vērtējumu skaitam:
1.semestrī, ja ir 1 mācību stunda nedēļā
1.semestrī, ja ir 2 un vairāk stundas nedēļā
1.semestrī mācību priekšmetos, kuros nav
centralizēto eksāmenu
2.semestrī, ja ir 1 mācību stunda nedēļā
2.semestrī, ja ir 2 un vairāk stundas nedēļā
2.semestrī mācību priekšmetos, kuros nav

jābūt vismaz 2 vērtējumiem, bet ne vairāk par 5
jābūt vismaz 3 vērtējumiem, bet ne vairāk par 6
drīkst būt vismaz 2 vērtējumi, izlikti līdz
pēdējam mācību mēnesim
jābūt vismaz 3 vērtējumiem, bet ne vairāk par 6
jābūt vismaz 4 vērtējumiem, bet ne vairāk par 7
drīkst būt vismaz 3 vērtējumi, izlikti līdz
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centralizēto eksāmenu

pēdējam mācību mēnesim

18. Līdz semestra pēdējam mēnesim jābūt izliktiem 75% nobeiguma pārbaudes darbu
vērtējumu ballēs katrā mācību priekšmetā. Vērtējumiem nobeiguma pārbaudes darbos jābūt
izliktiem ne vēlāk kā līdz 2 nedēļām līdz semestra beigām. Ja nobeiguma pārbaudes darbs tiek
plānots 2 nedēļās līdz I semestra beigām, tad vērtējums klases žurnālā rakstāms II semestra
sākumā.
19. Pedagogam kārtējais un nobeiguma pārbaudes darbs jānovērtē un vērtējums jāreģistrē
klases žurnālā, ilgākais, 2 nedēļu laikā.
IV. Noslēguma jautājumi
20. Klašu audzinātājiem ar šo Kārtību vismaz vienu reizi vispārējās pamatizglītības ieguves
un vismaz vienu reizi vispārējās vidējās izglītības ieguves posmā jāinformē pret parakstu
izglītojamie un nepilngadīgo izglītojamo vecāki.
21. Kārtības 12.punkts stājas spēkā no 2018.gada 1.novembra.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore

A.Zariņa

