
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar   Limbažu Valsts ģimnāzijas direktora  

2022.gada 7.novembra rīkojumu Nr. 1.9/25 

 

 

Grozījumi “Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu 

 Ministru kabineta 03.09.2019. noteikumiem Nr.416”Noteikumi par 

                                                                                valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 

                                                                                 izglītības programmu paraugiem”, Ministru kabineta 27.11.2018. 

                                                                              noteikumiem Nr.747“Noteikumi par valsts pamatizglītības  

                                                                                 standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”    
      

07.11.2022. Nr.2 

                                       

              Veikt 2020. gada 19. oktobra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Limbažu Valsts ģimnāzijas 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 4.9. punktu šādā redakcijā: 
 

4.9. Gada vērtējumu skolēns iegūst tikai tad, ja iegūts vērtējums ballēs visos noslēguma 

pārbaudes darbos. 
 

2. Izteikt 5.13. punktu šādā redakcijā: 
 

5.13. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar skolas administrāciju, mācību priekšmeta 

skolotājs var veidot mācību gada noslēguma pārbaudes darbu. Vērtējumu mācību gada 

noslēguma pārbaudes darbā skolēnam var pielīdzināt gada vērtējumam. 
 

3. Izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā: 
 

6.1. Mācību priekšmeta skolotāji skolēnam izliek tikai gada vērtējumu, ņemot vērā visus 

1. un 2. semestrī saņemtos obligātos noslēguma pārbaudes darbu vērtējumus. Ja vērtējums 

izšķiras, vērtējumu apaļo uz augšu, ja iegūtas vismaz 67 decimāldaļas aiz komata. 
 

4. Izteikt 6.2. punktu šādā redakcijā: 
 

6.2. Ja kaut vienā obligāti vērtējamajā pārbaudes darbā ir “nv”, tad arī gadā ir “nv”. Ja 

skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojis pēdējo obligāti vērtējamo darbu pirms mācību 

gada noslēguma, izliekot vērtējumu, skolotājs ir tiesīgs šo darbu neņemt vērā, ierakstot 

“atb” (atbrīvots). 
 

5. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā: 
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6.3. Ja skolēns ir uzlabojis vērtējumu mācību priekšmetā (-os), tad, izliekot vērtējumu gadā 

4. – 12. klašu skolēniem, ņem vērā augstāko pārbaudes darbā iegūto vērtējumu. Ja skolēns, 

uzlabojot vērtējumu, saņem zemāku vērtējumu par jau esošo, tad saglabā augstāko 

vērtējumu, neliekot e-klasē zemāko. 
 

6. Izteikt 6.4. punktu šādā redakcijā: 
 

6.4. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek, ņemot vērā visus 1. un 2. semestrī saņemtos 

obligātos noslēguma pārbaudes darbu vērtējumus. 
 

7. Izteikt 6.7. punktu šādā redakcijā: 
 

6.7. Ja vērtēšanas perioda beigās nav iespējams novērtēt skolēna mācību sasniegumus 

pārbaudes darbā (-os), kurā (-os) visiem skolēniem jāiegūst vērtējums, tad gada beigās liek 

„nv”. Mājas darbos iegūtie “nv” neietekmē gada vērtējumu, ja vien skolotājs mājas darbu 

veikšanu nav iekļāvis kā vienu no kritērijiem noslēguma pārbaudes darbā. 
 

8. Izteikt 6.8. punktu šādā redakcijā: 
 

6.8. Ja 4.-8. klases skolēns ieguvis nepietiekamu vērtējumu vai nav ieguvis vērtējumu gadā, 

viņam tiek noteikti papildus mācību pasākumi vasarā. Ja 9. klases skolēns ieguvis 2 un 

vairāk nepietiekamus vērtējumus (tai skaitā arī valsts pārbaudes darbos) vai nav ieguvis 2 

vai vairāk vērtējumus gadā, viņš atkārtoti turpina mācības 9. klasē. Ja 10.-11. klases skolēns 

ieguvis nepietiekamu vērtējumu vai nav ieguvis vērtējumu gadā, viņš netiek pārcelts 

nākamajā klasē un ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu tiek atskaitīts no izglītojamo skaita. 

 

  

 
 


