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Nr.1-19/03

Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Izdota saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē, ievērojot Vispārējās izglītības likumā, Valsts
pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto
regulējumu.
2. Kārtības uzdevums ir informēt izglītojamos par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību
Rīgas Tālmācības vidusskolā (turpmāk – RTV) un noteikt izglītojamo atbildību par saviem
mācību darba rezultātiem.
II. Vērtēšana mācību procesā un vērtējumu atspoguļošana
3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas
kārtība ir noteikta Valsts vispārējās izglītības standartos.
https://likumi.lv/ta/id/303768 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un
pamatizglītības programmu paraugiem”;
https://likumi.lv/ta/id/309597 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu
un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.
4. Formatīvā vērtēšana, kas ir nepārtraukta mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina
izglītojamam atgriezenisko saiti par tā brīža sniegumu pret plānotiem sasniedzamajiem
rezultātiem, tiek īstenota ar pašpārbaudes jautājumiem un uzdevumiem katrā tālmācības
mācību materiālā, kā arī konsultāciju laikā.
5. Katras pedagogs ir atbildīgs par formatīvās vērtēšanas iespēju nodrošināšanu sava mācību
priekšmeta mācību līdzekļos.
6. Diagnosticējošā vērtēšana, lai izvērtētu izglītojamā iepriekšējās zināšanas un noskaidrotu
nepieciešamo atbalstu, tiek īstenota pēc nepieciešamības, piemēram, matemātikā vai
svešvalodās.
7. Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno:
7.1. pedagogs, lai noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko
mācīšanās procesu un mācību līdzekļu saturu;

2
7.2. RTV administrācijas sadarbībā ar pedagogu, izmantojot Valsts izglītības satura centra
piedāvātos diagnosticējošos darbus.
8. Summatīvo vērtēšanu ieskaišu un testu formā organizē mācīšanās posma noslēgumā, lai
novērtētu un dokumentētu izglītojamā mācīšanās rezultātu.
9. Izglītības obligātā satura apguve RTV jaunajās izglītības programmās ir sadalīta mācību
moduļos. Pamatizglītībā moduļi ir 17 vai 35 stundu apjomā, vidusskolā 35 stundu apjomā.
10. Par katru mācību moduli izglītojamam ir obligāti jāiegūst vismaz divi līdzvērtīgi vērtējumi.
Mācību sasniegumu vērtēšana var tikt papildināta, to organizējot arī mutiskā, praktiskā vai
kombinētā formā.
11. Katra mācību moduļa laikā notiek divas tiešsaistes konsultācijas-vebināri, kuru laikā
pedagogs norāda svarīgāko mācību satura apguvē, bet izglītojamam ir iespēja uzdot sev
neskaidros jautājumus par mācību saturu. Konsultāciju ieraksti tiek publicēti RTV mācību
e-vidē un ir pieejami visa mācību gada laikā.
12. Vērtējumi atbilstoši Valsts vispārējās izglītības standartos noteiktajam tiek izteikti 10 ballu
skalā. RTV tiek izmantota šāda vērtējumu skala, pēc kuras katrs pedagogs aprēķina
atbilstošo punktu skaitu savos izstrādātajos pārbaudes darbos:
Vērtējums ballēs
Procenti no

1
1%

2
3
13% 25%

4
36%

5
47%

6
58%

7
68%

8
78%

9
87%

10
95%

13. Saskaņā ar vērtējuma noteikšanai izmantoto pārbaudes veidu metodiskās dažādības
principu ieskaitēs tiek iekļauti dažāda veida jautājumi un uzdevumi, tai skaitā
iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu un prasmju lietošanas, analīzes un radošās darbības
uzdevumi.
14. Izglītojamais apņemas patstāvīgi apgūt mācību saturu izvēlētajā izglītības programmā un
pārbaudes darbus pildīt patstāvīgi.
15. Pārbaudes darbus izglītojamais kārto tiešsaistē. Katram pārbaudes darbam Ieskaišu plānā
ir noteikts piekļuves termiņš un ierobežots izpildes laiks. Informācija par pārbaudes darbu
termiņiem un izpildes laiku katram izglītojamam ir pieejama viņa RTV mācību e-vides
profilā. Ja kāda attaisnojoša iemesla dēļ pārbaudes darbu nav iespējams nokārtot noteiktajā
termiņā, jāvienojas par pagarinājumu, sazinoties ar RTV biroju (info@talmacibasvsk.lv
vai telefoniski).
16. RTV mācību e-vidē tiek fiksēts katra pārbaudes laika izpildes datums, laiks, statuss
(iesniegts, izvērtēts vai anulēts) un iegūtais vērtējums.
17. Pedagogi izglītojamo iesniegtos pārbaudes darbus parasti izvērtē ne vēlāk kā 5 darba dienu
laikā pēc ieskaišu nedēļas beigām.
18. Ja pedagogs konstatē, ka iesniegtais pārbaudes darbs acīmredzami nav patstāvīgi pildīts vai
pretēji uzdotajam ir kopēts no interneta, pedagogam ir tiesības anulēt vērtējumu gan par
atsevišķu uzdevumu, gan par visu pārbaudes darbu, kā arī ziņot par to RTV administrācijai.
19. Pēc ieskaites izpildes izglītojamais var apskatīt iegūto vērtējumu, savu pārbaudes darbu un
pedagoga komentārus RTV mācību e-vidē savā profilā, klikšķinot uz iegūtā vērtējuma
sadaļā “Sekmes”.
20. Nepilngadīgu izglītojamo vecākiem tiek izveidots vecāka profils RTV mācību e-vidē,
dodot iespēju pilnībā sekot sava bērna mācību procesam un sekmēm.
21. Ja vērtējums pārbaudes darbā nav pietiekams, termiņš automātiski tiek pagarināts par 7
dienām un izglītojamais saņem pārbaudes darba otro variantu.
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22. Ja izglītojamais nav nokārtojis ieskaiti noteiktajā termiņā vai nav izmantojis arī termiņa
pagarinājumu, vai atkārtoti nav ieguvis pietiekamu vērtējumu, viņam jāsazinās ar RTV pa
e-pastu info@talmacibasvsk.lv un jāvienojas par mācību parāda nokārtošanu.
23. Par neattaisnoti kavētu ieskaiti, vai par ieskaites trešo variantu RTV saskaņā ar līgumu par
mācībām var prasīt papildu samaksu 20 eiro apmērā.
24. Ja izglītojamais sāk regulāri kavēt mācību darbu, tiek piemērota RTV “Rīcība neattaisnoto
mācību kavējumu novēršanai” (9.08.2021., Nr.1-19/01).
25. Izglītojamā pārbaudes darbi tiek uzglabāti RTV mācību e-vidē līdz mācību gada
noslēgumam.
26. Ja vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, apstrīd gada vērtējumu kādā mācību
priekšmetā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, klāt esot RTV
administrācijas pārstāvim, vienošanās nav panākta, vecākiem vai izglītojamam, kurš
sasniedzis pilngadību, ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt
lūgumu pārskatīt gada vērtējumu mācību priekšmetā RTV direktoram.
27. Izglītojamais apņemas obligāti apmeklēt valsts pārbaudes darbu (centralizēto eksāmenu un
eksāmenu) sagatavošanās klātienes grupu konsultācijas, atbilstoši obligātajiem un
izvēlētajiem eksāmeniem.
28. Valsts pārbaudes darbi RTV tiek organizēti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts
pārbaudes darbu formas ir centralizēts eksāmens un eksāmens.
III. RTV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pamatnosacījumi
29. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja viņš ir saņēmis
atbilstošus gada vērtējumus visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē
noteiktajos mācību priekšmetos, un pēc savu finansiālo saistību nokārtošanas ar RTV.
30. Ieskaišu plāns pirms mācību gada sākuma tiek saskaņots ar mācību priekšmeta pedagogiem
un apstiprināts ar direktora rīkojumu. Par Ieskaišu plānu izglītojamais tiek informēts
mācību gada sākumā (visa mācību gada grafiks ir pieejams RTV mācību e-vidē). Par
izmaiņām Ieskaišu plānā izglītojamie tiek informēti RTV mācību e-vidē.
IV. Semestra un gada vērtējumu izlikšana
31. Vērtējumu mācību priekšmetā semestrī 9. klasēs un 12. klasēs nosaka pedagogs, ņemot
vērā kontroldarbu un ieskaišu vērtējumus. Noteicošais ir vērtējums ieskaitē.
32. Izglītības programmas apguvi 7. klasē 2020./2021.m.g., 7. un 8. klasē no 2021./2022.m.g.
un 7.-9. klasē no 2022./2023.m.g. apliecina liecība, kas ietver izglītojamā snieguma
vērtējumu katrā mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā. 1.semestra vērtējums ir
uzskatāms par informatīvu starpvērtējumu.
33. Summatīvo vērtējumu 10. klasē 2020./2021.m.g., 10. un 11. klasē no 2021./2022.m.g. un
10.-12. klasē no 2022./2023.m.g. izsaka kursa apguves noslēgumā. Ja kurss turpinās
nākamajā mācību gadā, pedagogs mācību gada noslēgumā novērtē apgūto kursa daļu.
34. RTV gada vērtējumu katrā mācību priekšmetā izliek, īpaši ievērojot izglītojamā mācību
sasniegumu izaugsmes principu.
V. Izglītojamo un vecāku informēšanas kārtība
35. Katra mācību gada sākumā RTV mācību e-vidē vai arī individuāli tiekoties skolā
izglītojamais tiek informēts par RTV mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
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36. Nepilngadīgo izglītojamo vecāki var saņemt informāciju par savu bērnu mācību gaitu un
sasniegumiem individuālās konsultācijās ar RTV administrāciju.
37. Nepilngadīgo izglītojamo vecākiem tiek izveidots vecāka profils RTV mācību e-vidē, kas
ļauj sekot gan izglītojamā mācību procesam, gan sekmēm.
38. Nepilngadīgs izglītojamais ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību un saņemtajiem vērtējumiem.
VI. Mācību sasniegumu uzskaite
39. Pedagogs pēc ieskaites novērtēšanas izglītojamā iegūto vērtējumu saglabā RTV mācību evidē.
40. Liecību ar izglītojamā iegūtajiem gada vērtējumiem katra mācību gada noslēgumā
izglītojamais saņem elektroniski e-pastā, liecības oriģinālu var saņemt personīgi izglītības
iestādē vai, izglītojamam sedzot pasta izdevumus, tā tiek izsūtīta uz izglītojamā norādīto
adresi.
41. 9. klases izglītojamo Apliecības par pamatizglītību Sekmju izrakstā tiek ierakstīti 9.klases
gada vērtējumi visos mācību priekšmetos, kā arī gada vērtējums informātikā un eksāmenos
iegūtie vērtējumi.
42. 12. klases izglītojamo Atestāta par vispārējo vidējo izglītību Sekmju izrakstā tiek ierakstīti
noslēguma vērtējumi visos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kā arī
eksāmenos iegūtie vērtējumi un tiek nosaukti mācību priekšmeti, kuros kārtoti valsts
centralizētie eksāmeni. Vērtējumu centralizētajos eksāmenos apliecina vispārējās vidējās
izglītības sertifikāts.
VII. Noslēguma jautājumi
43. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Rīgas Tālmācības vidusskolā tiek
saskaņota Pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistoša visiem RTV pedagoģiskajiem
darbiniekiem.
44. Grozījumus RTV izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā var izdarīt, saskaņojot
ar Pedagoģisko padomi.
45. Grozījumi RTV izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā tiek apstiprināti ar
direktora rīkojumu, balstoties uz Pedagoģiskās padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem.
46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2020. gada 31. augusta kārtība Nr.1-19/09
“Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.

Direktors

E. Grīnis

“Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” saskaņota Rīgas Tālmācības vidusskolas
Pedagoģiskās padomes sēdē 2021. gada 28. augustā (protokols Nr.3-13/2021-5).
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