
 
Reģistrācijas Nr. 4515802999 

Juridiskā adrese: „Iklāvi”, Iecavas novads, LV-3913, Latvija  

Faktiskā adrese: A.Saharova iela 35-109, Rīga, LV-1082 

+371 20 21 22 00  info@r1tv.lv,  www.r1tv.lv 

 

 

Iecavā, 2020.gada 1. septembrī          Nr.1-25/2 

 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  
 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra                                                     

noteikumu „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  

 un pamatizglītības programmu paraugiem” 15.punktu un 11.pielikuma 19.punktu; 

 2019.gada 3.septembra noteikumu „Noteikumi par valsts  

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās  

izglītības programmu paraugiem” 20.punktu un 12.pielikuma 17.punktu. 

  

 

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka prasības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā (turpmāk 

– R1TV) izglītojamo (turpmāk - skolēns) mācību sasniegumu vērtēšanai. 

 

2. Kārtība ir saistoša un obligāti izpildāma skolas mācību priekšmetu pedagogiem (turpmāk – 

skolotājs) un skolēniem. 

 

3. Skolēna mācību sasniegumus skolotājs vērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. 

novembra noteikumos „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem” un  2019.gada 3.septembra noteikumos „Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”  noteiktajām 

prasībām par mācību sasniegumu  vērtēšanu, vērtēšanas principiem un veidiem. 

 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu un 

vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs, ievērojot mācību jomā noteiktos skolēnam plānotos 

sasniedzamos rezultātus. 

 

5. Skolotājs savlaicīgi plāno un īsteno darbības, kas nodrošina vērtēšanas atklātības un skaidrības 

principa izpildi, pārliecinās, vai un kā skolēns izprot vērtēšanas mērķi, zina un saprot  

sasniedzamo rezultātu, kritērijus tā novērtēšanai un veidu, kādā vērtējums tiks izteikts. 

 

6. Skolotājs motivē skolēnus mērķtiecīgi organizēt personalizētu un pašvadītu mācīšanos, prasmi 

pašnovērtēt savu sniegumu sasniedzamā rezultāta apguves laikā, būt atbildīgam par sasniegto 

rezultātu, kā arī būt ieinteresētam paaugstināt sasnieguma kvalitāti.  

 

7. Formatīvā vērtēšana, kas ir nepārtraukta mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina skolēnam 

atgriezenisko saiti pret plānotiem sasniedzamajiem rezultātiem, tiek īstenota ar pašpārbaudes 

mailto:info@r1tv.lv
http://www.r1tv.lv/


2 

 

jautājumiem un uzdevumiem katrā mācību materiālā, uzdevumi.lv un konsultāciju laikā. 

 

8. Pirms mācību gada sākuma R1TV temata noslēguma pārbaudes darbu norises laikus saskaņo ar 

skolotāju. Kārtējā mācību gada 1. septembrī tiek izveidots un ar direktora rīkojumu apstiprināts 

Temata noslēguma pārbaudes darbu grafiks 7. - 9. un 10. - 12. klasei.  Skolēnam un skolotājam 

tas ir pieejams elektroniskajā R1TV mācību vidē. Izmaiņas grafikā veic R1TV, un tās ir 

pieejamas elektroniskajā R1TV mācību vidē.   

 

9. Skolotājs plāno daudzveidīgu un atbilstošu temata noslēguma pārbaudes darba saturu, kas ļauj 

novērtēt sasniedzamo rezultātu kopumu: skolēna zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību 

jomās, caurviju prasmes un attieksmes, prasmi demonstrēt sniegumu tipveida, nepazīstamā un 

starpdisciplinārā situācijā. 

 

10. Skolotājs plāno regulārus temata noslēguma pārbaudes darbus proporcionāli mācību stundu 

skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divus temata noslēguma pārbaudes darbus semestrī katrā mācību 

priekšmetā. 

 

11. Noslēguma pārbaudes darbu skolotājs vērtē,  atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem un punktiem, 

kas tiek saskaitīti,  izliekot  summatīvo  vērtējumu desmit ballu skalā. Vērtējums ballēs atbilst 

procentuāli iegūtajiem punktiem. Precīzu vērtēšanas skalu ieskaitei pievieno katra priekšmeta 

skolotājs. 

 

12.  Skolotājs darbus, pēc to saņemšanas savā elektroniskās R1TV mācību vides profilā, novērtē 10 

darba dienu laikā. Sasnieguma rezultātu dokumentē DEAC e-klasē. 

 

13. Skolēnam ir iespēja izlabot nesekmīgu noslēguma pārbaudes darba vērtējumu. 

 

14. Noslēguma pārbaudes darba vērtējumi veido semestra vērtējumu, rēķinot vidējo vērtējumu, 

neapaļojot uz augšu vai individuāli izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus. 

 

15.  Gada vērtējumu veido pirmā un otrā semestra vērtējums. 

 

16. Ja R1TV saņemts pieteikums mācību turpināšanai no skolēna, kurš atgriežas no mācībām citā 

valstī, vai citas valsts skolēns, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, tad, atbilstoši  Ministru 

kabineta noteiktajai kārtībai veic darbības, lai novērtētu skolēna iepriekš apgūtā mācību satura 

pēctecību, mācību sasniegumus, nepieciešamās atbalsta vajadzības un saskaņā ar noteikumiem 

direktors ar rīkojumu tās nosaka attiecīgam laika periodam.   

 

17. Skolēns, iestājoties R1TV, iepazīstas ar mācību procesu un apņemas patstāvīgi apgūt obligāto 

mācību saturu izvēlētajā izglītības programmā, kārtot temata noslēguma pārbaudes darbus, 

atbilstoši grafikā noteiktajiem termiņiem, kā arī apmeklēt centralizēto eksāmenu grupu 

konsultācijas. Konsultāciju apmeklējums ir brīvprātīgs. 

 

18. R1TV četras reizes gadā apkopo un analizē skolēnu sasniegumu dinamiku, sniedzot 

nepieciešamo atbalstu skolotājiem.  

 

19. Ja skolēns nav pildījis tēmas noslēguma pārbaudes darbu, tad DEAC e-klasē tiek veikts ieraksts 

“nv”.  
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20. Skolēnam ir iespēja iegūt vērtējumu, izpildot tēmas noslēguma  pārbaudes darbu mācību gada 

laikā. 

 

21. Liecību ar iegūtajiem semestra un/vai gada vērtējumiem katra mācību gada noslēgumā skolēns 

var saņemt personīgi izglītības iestādē vai elektroniski sagatavotu un apstiprinātu ar drošu 

elektronisko parakstu e-pastā. 

 

22. Skolēns ar mācību sasniegumiem var iepazīties mācību vidē eSKOLA, kā arī sazinoties ar R1TV.  

 

23. Nepilngadīgo skolēnu vecākiem tiek izveidots mācību vidē eSKOLA vecāku profils, kurā ir 

iespēja sekot līdzi mācību procesam un sasniegumiem.  

 

24. R1TV skolēns vai viņa likumiskais pārstāvis var apstrīdēt gada mācību sasnieguma vērtējumu, ja 

vienošanās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju nav panākta, tad likumiskajam pārstāvim vai 

pilngadīgajam skolēnam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc attiecīgā vērtējuma paziņošanas iesniegt 

rakstisku iesniegumu R1TV direktoram par attiecīgā vērtējuma pārskatīšanu. 

 

25. Skolotāji ar kārtību tiek iepazīstināti, pieņemot darbā R1TV, atkārtoti katra mācību gada sākumā. 

Kārtība pieejama mācību vidē eSKOLA. 

 

26. Skolēnus ar kārtību iepazīstina, uzņemot skolā, atkārtoti katra mācību gada sākumā. Kārtība 

pieejama mācību vidē eSKOLA. 

 

27. Skolēnu vecākus ar kārtību iepazīstina, uzņemot skolēnu skolā, atkārtoti katra mācību gada 

sākumā. Kārtība pieejama mācību vidē eSKOLA. 

 

28. Kārtība stājās spēkā 2020. gada 1. septembrī, saistoša izpildei 7. un 10. klasē. No 2021. gada 1. 

septembra saistoša izpildei 7.,8., 10. un 11. klasēm, un no 2022. gada 1. septembra saistoša 

izpildei 7-12. klasei. Līdz minētajiem datumiem 8. un 9. klasē un 11. un 12. klasē mācību 

sasniegumus vērtē saskaņā ar R1TV 2016. gada 3. novembrī izdoto “Izglītojamā mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību” nr. 1-25/2.  

 

 

 

Direktore         G.Vāvere 

      

 

 
  Vāvere 

26468184 


