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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
 Jēkabpilī  

   

05.12.2018.           Nr.1.-9/33 

 

Profesionālās vidējās izglītības nodaļa 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 32. panta 1. daļas 3. punktu,35. panta pirmo un  

otro daļu, 51. punkta pirmās daļas 1., 3., 5., 6., 8. punktu un otro daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 16. panta pirmās daļas  

4. punktu, 17. panta pirmās daļas 5. punktu un 19. panta pirmās daļas 4. punktu; 

Ministru kabineta 27.06.2004. noteikumiem Nr.211 “Noteikumi par valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”; 

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

Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108  

”Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”7. daļu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesionālās vidējās izglītības nodaļas izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka kā tiek organizēta un veikta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (turpmāk – koledža) 

profesionālās vidējās izglītības nodaļā  (turpmāk – PVIN) visos mācību priekšmetos. 

2. Mācību praksi novērtē saskaņā ar izstrādāto kārtību “Mācību prakses 

norises un vērtēšanas kārtība”. Kvalifikācijas praksi novērtē saskaņā ar izstrādāto kārtību 

„Kvalifikācijas prakses norises un vērtēšanas kārtība”.  

3. Koledžas pedagogi tiek iepazīstināti ar šo kārtību PVIN pedagoģiskās 

padomes sēdē. Pedagogi parakstās par tās ievērošanas mācību procesā. 

4. Kursu audzinātāji ar šo kārtību iepazīstina visus izglītojamos, (ko viņi 

apliecina ar parakstu) un viņu vecākus. Tā tiek publicēta Koledžas mājas lapā. 

 

II. Mācību sasniegumu vērtēšana PVIN 

5. PVIN mācību priekšmeta apguve, praktiskās mācības un noslēguma 

pārbaudījumi tiek vērtēti: 

5.1. ar atzīmi 10 ballu skalā:  

augsts apguves līmenis: 10 – „izcili”, 9 – „teicami”; 
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optimāls apguves līmenis: 8 – „ļoti labi”, 7 – „labi”, 6 – „gandrīz labi”; 

vidējs apguves līmenis: 5 – „viduvēji”, 4 – „gandrīz viduvēji”; 

zems apguves līmenis: 3 – „vāji”, 2 – „ļoti vāji”, 1 – „ļoti, ļoti vāji” 

5.2. ievērojot sekojošu proporcionalitāti: 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguve % 
1 - 

11 

12-

22 

23-

32 

33-

46 

47-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

95 

96-

100 

vai 2. variants profesionālajiem mācību priekšmetiem 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguve % 
1 - 

18 

19-

34 

35-

49 

50-

59 

60-

68 

69-

76 

77-

83 

84-

90 

91-

95 

96-

100 

6. Pirmais pietiekamais mācību sasniegumu vērtējums ir 4 balles. 

7. Kārtējās mācību sasniegumu pārbaudēs, kurās nav iespējams mācību 

sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt 

ar „ieskaitīts”/”neieskaitīts” ar mērķi noskaidrot vai izglītojamais ir apguvis un sapratis 

mācību saturu.  

8. Ja mācību sasniegumus kārtējā vērtēšanā vērtē skalā ieskaitīts/ neieskaitīts, 

tad pedagogs nosaka kritērijus, kas jāizpilda, lai izglītojamais iegūtu vērtējumu – 

ieskaitīts, ja no uzdotajiem uzdevumiem ir izpildīti no 33 %. 

9. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu kritērijus mācību priekšmetā 10 

ballu skalā atbilstoši šiem noteikumiem konkrētā mācību priekšmetā detalizētāk nosaka 

katrs pedagogs atbilstoši izstrādātajam pārbaudes darba mērķim. 

10. Vērtēšana notiek pēc izglītojamajam skaidriem un saprotamiem kritērijiem. 

Pedagoga pienākums ir iepazīstināt izglītojamos ar pārbaudes darba vērtēšanas 

kritērijiem, tēmu un laiku. Pārbaudes darbu kritēriji ir fiksējami rakstiskā formā. 

11. Pārbaudes darbu vērtēšana 10 ballu skalā tiek veikta tikai pēc punktiem un 

saskaņā ar vienoto ballu vērtēšanas skalu, kura norādīta šīs Kārtības 5. punktā. 

12. Visiem pārbaudes darbiem, kuri tiek vērtēti ballēs, mācību sociālajā tīklā 

Mykoob jābūt pievienotiem vērtēšanas kritērijiem un skalai. 

13. Pedagogam nav tiesību piedāvāt pārbaudes darbus, kuru maksimālais 

vērtējums ir mazāks par 10 ballēm.   

14. Pēc pārbaudes darba novērtēšanas, pedagogs ar vērtējumiem iepazīstina 

izglītojamos, veic rezultātu analīzi un nosaka nepieciešamās darbības mācību satura 

apguves līmeņa paaugstināšanai. Novērtētos pārbaudes darbus pedagogs izsniedz 

izglītojamajam vai vismaz vienu semestri uzglabā.  

15. Pedagogam jāveic tēmas noslēguma pārbaudes darbu analīze, izmantojot 

veidlapu (1.pielikums) vai mācību sociālā tīkla Mykoob piedāvātā pārbaudes darba 
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analīzes iespējas. Pārbaudes darba analīzi pedagogs iesniedz elektroniski vai papīra 

formātā atbilstošās izglītības programmas metodiķim. Faila nosaukumā norāda kursu, 

mācību priekšmeta nosaukumu un pedagoga uzvārdu. 

16. Analizējamo noslēguma pārbaudes darbu skaitu nosaka, vadoties no tēmai 

paredzēto stundu skaita: 

16.1. līdz 30 kontaktstundām ir jābūt vismaz vienam analizētam pārbaudes 

darbam; 

16.2. pedagogs var pārbaudes darbā apvienot vairākas tēmas, ja tēmai 

paredzētais stundu skaits ir neliels. 

17. Pedagogi pēc izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja lūguma ļauj iepazīties 

ar novērtētu pārbaudes darbu. 

18. Izglītojamo kavējumi nedrīkst ietekmēt vērtējumus mācību priekšmetā (tos 

nedrīkst pazemināt). 

19. Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ (sacensības, konkursi, slimība) nevar 

piedalīties mācību procesā un iegūt vērtējumus, kas nepieciešami mēneša atestācijas vai 

semestra vērtējuma noteikšanai, - tad vērtējums jāiegūst līdz nākošā mēneša 5. datumam 

vai līdz semestra beigām. 

20. Ja izglītojamais noteiktajā termiņā (līdz nākošā mēneša 5. datumam vai 

semestra beigām) nav ieguvis vērtējumu, tad Mykoob paliek apzīmējums – n/v (nav 

vērtējuma) un tam tiek piešķirta vērtība – 0 (nulle). 

21. Izglītojamajam ir tiesības katrā pārbaudes darbā iegūtos vērtējumus 

uzlabot vienu reizi. 

22. Ja semestra vērtējums ir izlikts, tad to var uzlabot rakstot semestra 

noslēguma pārbaudes darbu. 

23. Izliekot atestāciju un semestra vērtējumus, pedagogs ņem vērā tikai 

uzlabotos mācību sasniegumu vērtējumus, izņemot gadījumus, kad uzlabotie vērtējumi ir 

zemāki par sākotnējo vērtējumu. 

24. Izliekot atestāciju, semestra vai galīgo vērtējumu, pedagogam jāvadās pēc 

Mykoob aprēķinātajiem vērtējumiem. Pedagogam ir tiesības noapaļot vērtējumu uz leju 1 

balles robežās, ja noteiktajā laika periodā mācību priekšmetā ir iegūti divi un vairāk 

vērtējumu ni (neieskaitīts). 

25. Mykoob vienlaicīgi jāfiksē gan izglītojamā mācību nodarbības kavējums, 

gan obligāti veicamā darba neizpilde ar apzīmējumu - n/v (nav vērtējuma). 

26. Izglītojamā uzvedība, nesalasāms rokraksts, neatļautu palīglīdzekļu 

izmantošana, cilvēka cieņu aizskarošu piezīmju izteikšana nevar būt iemesls vērtējumu 

samazināšanai, jālieto apzīmējums – n/v (nav vērtējuma). 

 

III. Mācību sasniegumu vērtēšana izglītības programmā  

“Multimediju dizains” profesionālajos priekšmetos 

27. Multimediju dizaina programmu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

sastāvdaļa ir semestra izglītojamo darbu noslēguma skate, kurā tiek novērtētas iegūtās 

zināšanas un prasmes praktiskajās mācībās un praksē profesionālajos mācību 
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priekšmetos: zīmēšana un skicēšana, gleznošana, foto un video pamati, krāsu mācība, 

kompozīcija. 

28. Skate notiek katra mācību semestra beigās, par tās norises datumu un laiku 

atbildīgajiem pedagogiem un vērtēšanas komisiju tiek izdots koledžas direktora rīkojums.  

29. Skatē iegūtos vērtējumus pamatojoties uz vērtēšanas komisijas protokolu 

priekšmeta pedagogs ieraksta mācību sociālajā tīklā Mykoob (turpmāk Mykoob) 

izveidojot atsevišķu aili semestra darbu skate.  

30. Izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanas neatņemama daļa ir 

starpskates, kuras notiek katra mācību mēneša ceturtajā nedēļā. Starpskates laiku –plāno 

priekšmeta pedagogs saskaņojot ar multimediju dizaina metodiskās komisijas vadītāju. 

Starpskatē iegūtos vērtējumus priekšmeta pedagogs ieraksta Mykoob, izveidojot 

atsevišķu aili starpskate. 

31. Priekšmetos, kuros paredzētas starpskates ikmēneša atestācijas vērtējums 

tiek aprēķināts pēc formulas: 50% starpskates vērtējums, 50% mēneša laikā iegūtais 

vidējais vērtējums. 

32. Izglītojamo galīgais darba novērtējums attiecīgajā mācību priekšmetā 

praktiskajās mācībās un praksē tiek aprēķināts pēc formulas: 50% atestāciju vidējais 

vērtējums, 50% skates vērtējums. 

33. Skates un starpskatu rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā, ja izglītojamais nav 

izstādījis darbus starpskatē vai skatē, tad Mykoob tiek ierakstīts “nv- nav vērtējuma”. 

34. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies skatē vai starpskatē, 

viņš multimediju dizaina programmas metodiķim raksta iesniegumu un pievieno 

attaisnojošu dokumentu. Direktors izdod rīkojumu un nosaka atkārtotas skates laiku 

konkrētajam izglītojamajam. 

35. Skatē un starpskatē izliktos izglītojamo darbus pedagogi vērtē atbilstoši 

kritērijiem: 

35.1. darba atbilstība uzdevumam; 

35.2. darba estētiskais risinājums; 

35.3. darba tehniskais izpildījums; 

35.4. darba idejas aktualitāte; 

35.5. ietvertā jaunrade un inovācija; 

35.6. darba sarežģītības pakāpe un apjoms; 

35.7. materiālā, tehnoloģiju tehniskā risinājuma izmantojums; 

35.8. darba eksponēšana. 

 

IV. Izglītojamo ikmēneša sekmju vidējā vērtējuma noteikšana  

36. Ikmēneša mācību priekšmeta atestācija veidojas kā aritmētiskais vidējais no 

konkrētā mēneša visiem iegūtajiem vērtējumiem: visu veidu mācību nodarbību, 

patstāvīgo darbu, praktisko darbu, kontroldarbu, mājas darbu izpildi un mutiskām 

atbildēm.  
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37. Ja mēnesī mācību priekšmetā ir bijušas 8 nodarbības, tad jābūt izliktam 

vismaz vienam vērtējumam ballēs vai skalā “ieskaitīts”/neieskaitīts. 

38. Veidojot ikmēneša atestācijas vērtējumu kopsavilkumu, kursa audzinātājs 

vadās tikai no informācijas, ko satur mācību sociālais tīkls “Mykoob”. 

39. Vidējais vērtējums mācību sociālajā tīklā “Mykoob” tiek aprēķināts 

automātiski, kursa audzinātājam tikai jānorāda noteiktais periods. 

 

V. Semestra, gada un galīgais vērtējums  

40. Pedagogs mācību priekšmeta programmā nosaka temata vai loģiskas temata 

daļas noslēguma pārbaudījumu skaitu (ar cipariem). Mācību sociālajā tīklā “Mykoob”, 

atverot pārbaudes darbu izvēlnes, atzīmē šos pārbaudes darbus kā kontroldarbus (KD). 

41. Lai izliktu semestra vērtējumu, jābūt vismaz diviem vērtējumiem ballēs, ja 

semestrī stundu skaits ir 20 vai mazāk. 

42. Izglītojamā semestra vērtējums veidojas kā aritmētiskais vidējais, kuru 

aprēķina, ņemot vērā visus semestrī iegūtos vērtējumus.  

43. Katra mācību gada beigās tiek izlikts gada vērtējums, kurš veidojas kā 

atbilstošā mācību gada semestru aritmētiskais vidējais. 

44. Ja mācību priekšmetā tiek kārtots sesiju eksāmens, tad galīgo vērtējumu 

aprēķina pēc sekojoša algoritma: aprēķina vidējo vērtējumu semestrī vai semestros, un 

pēc proporcionalitātes 60% :40% nosaka galīgo vērtējumu. 

45. Pārbaudes darbu vērtējumi jāievada Mykoob 5 darba dienu laikā.  

46. Ja izglītojamajam ir mācību parādu kārtošanas pagarinājums (slimības vai 

citu attaisnotu iemeslu dēļ) vai mācību gada noslēgumā noteikts pēcpārbaudījums, tad 

vidējo vērtējumu aprēķina no tiem vērtējumiem, kuri ir izlikti. 

47. Izliekot vērtējumu semestrī, pedagogs var paaugstināt vērtējumu (1 balles 

robežās), ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku.  

48. Par izciliem panākumiem valsts vai reģiona mērogā (godalgotas vietas 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās) pedagogs var paaugstināt semestra vērtējumu 

atbilstošajā mācību priekšmetā, ieliekot papildus vērtējumu – 10 balles. 

49. Ja izglītojamajam galīgais vērtējums mācību priekšmetos, kuros tiek kārtots 

valsts pārbaudījums ir 3 balles (vāji), tad nokārtojot vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos eksāmenu vismaz uz 12% vai iegūstot profesionālās kvalifikācijas eksāmenā 

mācību priekšmetos, kuru īpatsvars eksāmena saturā ir ne mazāks par 30 %, vismaz  

7 balles, galīgais vērtējums automātiski tiek izlabots uz pietiekamu vērtējumu – 4 balles.  

50. Izglītojamais iegūst „nav vērtējuma” semestrī, ja: 

50.1. visos pārbaudes darbos ir apzīmējums - nv „nav vērtējuma”; 

50.2. vidējais aritmētiskais vērtējums semestrī ir mazāks par 1 balli. 

51. Izglītojamais iegūst mācību priekšmetā galīgo vērtējumu „nav vērtējuma”, 

ja: 

51.1. vērtējums visos semestros ir bijis „nav vērtējuma”; 
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51.2. aprēķinot galīgā vērtējuma vidējo aritmētisko, tas ir zemāks par 1 balli. 

52. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamais var uzlabot mācību priekšmetu 

galīgo vērtējumu, iepriekš vienojoties ar pedagogu par papildus izpildāmajiem pārbaudes 

darbiem un laiku. Lietvedības sekretāre sagatavo protokola veidlapu, kurā pedagogs 

ieraksta jauno galīgo vērtējumu konkrētajā mācību priekšmetā. Lietvedības sekretāre 

uzlaboto galīgo vērtējumu ievada mācību sociālajā tīklā “Mykoob”. 

 

VI. Mācību sasniegumu vērtēšana izglītojamajam esot darba vidē  

balstītās mācībās  

53. Izglītojamajam esot darba vidē balstītajās mācībās (turpmāk – DVB), 

mācību sasniegumus: zināšanas, prasmes, attieksmi vērtē DVB mācību vadītājs 

uzņēmumā, atbilstoši koledžas izstrādātajiem kritērijiem (2.pielikums) punktu vai baļļu 

sistēmā.  

54. Ja izglītojamais tiek vērtēts punktu sistēmā: 

54.1. beidzoties plānotajam DVB periodam, prakšu vadītāji koledžā saņem no 

uzņēmumiem individuālos plānus un aizpilda veidlapu (3. pielikums), kurā ar punktiem 

izvērtē plānotos sasniegtos rezultātus, kas bija izvirzīti saskaņotajā individuālajā plānā. 

54.2. prakses vadītājs punktus pārvērš vērtējuma ballēs un rezultātus ievada 

mācību sociālajā tīklā “Mykoob”. 

55. Ja izglītojamais tiek vērtēts ballēs, tad prakšu vadītāji koledžā iegūtos 

vērtējumus, saskaņā ar individuālajiem plāniem, ieliek attiecīgajā profesionālajā mācību 

priekšmetā vai modulī mācību sociālajā tīklā “Mykoob”. 

56. Mācību sociālajā tīklā “Mykoob” vērtējumi tiek izlikti trīs darba dienu 

laikā pēc izglītojamo atgriešanās no DVB. 

57. DVBM jābūt ne mazāk kā vienam vērtējumam uz 28 – 36 mācību stundām 

saskaņā ar individuālo mācību plānu. 

 

VII. Noslēguma jautājums 

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās 

vidējas izglītības nodaļas 2018.gada 19.oktobra iekšējos noteikumus Nr.1.-9/29 

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

59. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 10.decembri. 

 

 
Direktore          R.Pole 

 
 

Dubova 65231726 

Mārāne 65231726 

Pastare 65231726 


