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MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 
Izdota saskaņā ar Izglītības likumu,  Vispārējās izglītības likumu,  

12.08.2015. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 468 ,,Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Izglītojamā sasniegumus vērtē atbilstoši valstī noteiktajiem vērtēšanas pamatprincipiem 

un kārtībai. 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu 

un skaitu, vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas veicējs, ievērojot 

attiecīgā mācību priekšmeta saturu un īstenoto izglītības programmu. 

3. Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos. 

4. Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi skolas pedagogi, skolēni un 

viņu vecāki. Par to atbildīgi direktora vietniece izglītības jomā un klases audzinātāji.  

II. Mērķis un uzdevumi 

5. Mērķis - objektīvi un profesionāli raksturot skolēnu sasniegumus, sekmējot dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

6. Uzdevumi: 

6.1. konstatēt katra skolēna sasniegumus: 

6.2. veikt mācību procesa korekcijas, lai uzlabotu skolēnu sasniegumus; 

6.3. motivēt skolēnus uzlabot savus mācību rezultātus; 

6.4. mācīt skolēnus veikt pašvērtējumu, būt līdzatbildīgiem par mācību rezultātiem; 

6.5. veicināt sadarbību starp skolēniem skolotājiem un vecākiem. 
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III. Vērtēšanas pamatprincipi 

7. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti daudzpusīgi un objektīvi, lai realizētu: 

7.1. prasību atklātības un skaidrības principu, kontrolējot mācību priekšmeta standartā 

noteikto obligātā mācību satura pamatprasību apguvi; 

7.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas principu, reģistrējot pozitīvos sasniegumus 

visos mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņos- zināšanu iegaumēšanas un 

sapratnes, to lietošanas un patstāvīgas produktīvas darbības līmenī;  

7.3. vērtējuma atbilstības principu, dodot skolēnam iespēju apliecināt savas zināšanas 

un prasmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos 

uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās; 

7.4.  vērtējuma noteikšanai izmantoto vērtēšanas metodisko paņēmienu dažādības 

principu, izmantojot pārbaudes rakstos, mutvārdos un kombinēti, individuālo un 

grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus ( piemēram, 

diagnosticējošie darbi, kontroldarbi, praktiskie darbi, projektu darbi, ieskaites, 

eksāmeni);  

7.5. vērtēšanas regularitātes principu, lai skolēnu un viņa vecākus informētu par 

iegūtajām zināšanām, apgūtajām prasmēm un mācību sasniegumu dinamiku; 

7.6. vērtējuma obligātuma principu, izvirzot prasību, lai skolēns iesaistītos mācību 

procesā un iegūtu savām spējām atbilstošu vērtējumu. 

8. Vērtētājs var būt: 

8.1. skolotājs, pats skolēns, klasesbiedri, ( iekšējā vērtēšana); 

8.2. skolas administrācija, eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas ( ārējā vērtēšana).  

IV. Vērtēšanas kārtība un organizācija 

9. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas ir: 

9.1. mutiskā; 

9.2. rakstiskā; 

9.3. praktiskā; 

9.4. kombinētā. 

10. Izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un rakstisks 

vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības 

prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. 

11. Izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3.klasē matemātikā un latviešu valodā, 3.klasē arī 

angļu valodā, vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību 

sasniegumus vērtē aprakstoši. 

12. Elektroniskajā žurnālā “e-klase” (turpmāk žurnālā) vērtējumus mācību priekšmetos, 

kuros izmanto aprakstošo vērtēšanas sistēmu, apzīmē šādi: ,,x”- apguvis; ,,/”- daļēji 

apguvis; ,”-“– vēl jāmācās. 

13. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.- 9. klasē vērtē 10 ballu skalā, (10 - "izcili", 9 - 

"teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - "viduvēji", 4 - "gandrīz 

viduvēji", 3 - "vāji", 2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti vāji"). Kārtējā pārbaudē, kurā nav 
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iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību 

sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts". 

14. Vērtējuma i/ni lietošana: 

14.1. i/ni - formatīvais vērtējums, ar i/ni tiek vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie 

darbi, grupu darbi, praktiskie darbi, kļūdu labojumi, atsevišķu prasmju apguve; 

14.2. i – skolēns var iegūt par izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu, pareizi vai daļēji 

pareizi (>50 %) veiktu darbu atbilstoši katra mācību priekšmeta specifikai; 

14.3. ni - 1) ja darbs norakstīts, 2) izpildīts pareizi mazāk par skolotāja iepriekš 

noteikto, 3) nav ievērota rakstu darbu kultūra.  

15. Apzīmējuma „n/v” lietošana: 

15.1. pārbaudes darbā - ja skolēns nav ieguvis vismaz 1 punktu, nav iesniedzis darbu,   

skolēna uzvedība bijusi neapmierinoša, izteiktas cilvēka cieņu aizskarošas 

piezīmes, lietoti neatļauti palīglīdzekļi; 

15.2. gadā - ja mācību priekšmetā I un II semestrī saņemts apzīmējums „n/v"; 

15.3. mājas darbā - ja skolēns to nav izpildījis vai nevar to uzrādīt; 

15.4. pierakstu burtnīcā (kuras pārbaudi skolotājs veic semestra beigās) - ja skolēns 

nevar to uzrādīt vai ierakstu skaits, saturs un kvalitāte un pašas burtnīcas ārējais 

izskats neatbilst lielākajai daļai no prasībām; 

15.5. “n/v” netiek piešķirta vērtība un tas nevar ietekmēt skolēna vērtējumu mācību 

priekšmetā. 

16. Vērtējot skolēnu mācību sasniegumus, skolotājs ir tiesīgs izvērtēt: 

16.1. mācību saturu, apjomu, kvalitāti, līmeni; 

16.2. attieksmi pret mācībām; 

16.3. iegūtās prasmes un iemaņas; 

16.4. mācību sasniegumu dinamiku. 

17. Vērtēšanas veidi pēc uzdevuma: 

17.1. formatīvā vērtēšana – tās uzdevums ir uzlabot mācību procesa kvalitāti un 

efektivitāti (i/ni, aprakstoši); 

17.2. summatīvā vērtēšana – tās uzdevums izmērīt skolēnu sasniegumus (balles). 

18. Vērtēšanas metodiskie paņēmieni: 

18.1. ievadvērtēšana - notiek pirms mācību sākuma. Tajā tiek noskaidrots skolēnu 

sagatavotības līmenis, turpmākie mācību mērķi, plānotā atbilstība skolēnu 

līmenim, vajadzībām, interesēm. Ievadvērtēšanas laikā skolēni noskaidro 

turpmākos mācību mērķus, gūst motivāciju turpmākajam mācību procesam; 

18.2. kārtējā vērtēšana- notiek mācību laikā vienas mācību tēmas vai standarta 

pamatprasību apguves ietvaros. Katrs vērtējums ļauj uzlabot snieguma līmeni. 

Vērtēšanu veic skolotājs un izglītojamie. Sasniegtais tiek salīdzināts ar 

galarezultātu, lai noskaidrotu turpmākos mērķus rezultāta sasniegšanai maksimāli 

augstā līmenī. Vienlaikus ar skolēna sasniegumu korekciju tiek veikti 

nepieciešamie grozījumi plānotajā darbā; 
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18.3. nobeiguma vērtēšana- notiek mācību tēmas vai kursa beigās. Tā informē par 

tēmas vai kursa apguves līmeni, parāda, kā ir īstenotas mācību priekšmeta 

standarta un programmas prasības. Nobeiguma vērtēšanas mērķis ir skolēnu 

zināšanu līmeņa un prasmju apguves konstatējums un novērtējums. 

19. Katram no šiem veidiem ir specifisks mērķis, bet visiem kopā tiem jānodrošina efektīvas 

mācības un objektīva vērtēšana. 

20. Veidojot pārbaudes darbus 10 ballu skalā, pedagogs ievēro šādus vērtēšanas kritērijus: 

 

Balles 
Veiktā darba 

apjoms % 

10 95- 100 

9 87- 94,95 

8 78- 86,95 

7 70- 77,95 

6 58- 69,95 

5 46- 57,95 

4 33- 45,95 

3 21- 32,95 

2 11- 20,95 

1 1-10,95 

21. Vērtēšanas biežums mācību semestrī: 

21.1. minimālais summatīvo vērtējumu ( ballēs) skaits pamatā sakrīt ar pārbaudes 

darbu skaitu 

Stundu skaits 

nedēļā 

Summatīvo 

vērtējumu skaits 

semestrī 

1 3 

2 3 

3 3 

4 4 

5 - 7 5 

21.2. formatīvo vērtējumu (i/ni) skaitu nosaka pats skolotājs; 

21.3.  sākumskolā priekšmetos, kurus vērtē aprakstoši, vērtējumu skaits mēnesī 

atbilst stundu skaitam nedēļā. 

22. Katra semestra sākumā direktors apstiprina pārbaudes darbu grafiku. Dienā skolēniem  

nedrīkst būt vairāk kā 2 pārbaudes darbi.  

23. Ja skolēns pārbaudes darbā saņēmis nepietiekamu vērtējumu, viņam  tiek dota iespēja to 

labot 1 nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas un 2 nedēļu laikā, ja viņš ir bijis slims. 

Uzlaboto vērtējumu ieraksta žurnāla ailē blakus iepriekšējam vērtējumam un ņem vērā 

izliekot semestra atzīmi. 

24. Semestra laikā skolēns pēc savas izvēles var uzlabot vienu iegūto pietiekamo vērtējumu 

katrā mācību priekšmetā, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms semestra beigām. 

25. Ja skolēns nav kārtojis pārbaudes darbu neattaisnotu iemeslu dēļ (aizgājis no stundas u.c.) 

- skolotājs žurnālā ieraksta apzīmējumu n/v. Skolēnam tomēr tiek dota iespēja pārbaudes 

darbu uzrakstīt skolotāja noteiktajā laikā.  
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26. Ja pārbaudes darbs ir bijis pēdējās 8 darba dienās līdz semestra beigām un skolēns to nav 

rakstījis attaisnojoša iemesla dēļ, tad semestra vērtējums izliekams ņemot vērā iepriekš 

iegūtos vērtējumus.  

27. Skolēnu no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes var atbrīvot ilgstošas slimības gadījumā. 

Šādā gadījuma skolotājs, saskaņojot ar direktora vietnieku izglītības jomā, sagatavo 

pārbaudes darbu par slimības laikā kavētajām tēmām. 

28.  Pārbaudes darba vērtēšana  tiek veikta 5 darba dienu laikā un vērtējums tūlīt ierakstāms 

žurnālā, rezultāts skolēnam tiek paziņots nākošajā mācību stundā. 

29. Veiktos pārbaudes darbus pēc rezultātu paziņošanas skolotājs atdod skolēniem vai 

uzglabā līdz semestra beigām. 

30. Skolotājs mēnesī labo tik daudz mājas darbus izglītojamiem, cik stundu nedēļā mācību 

plānā ir attiecīgajā mācību priekšmetā, izliekot vērtējumu žurnālā sadaļā „Mājas darbu 

žurnāls”. 

31. Izliekot vērtējumu semestrī, skolotājs ņem vērā vērtējumu mājas darbos. 

32.  Mājas darbus vērtē ar ieskaitīts/ neieskaitīts (i/ni) vai apzīmējumu „nav vērtējuma” (n/v). 

33. Mājas darbu var vērtēt arī ballēs, ja: 

33.1. mājas darbs ir apjomīgs; 

33.2. tas ir radošs darbs; 

33.3. tas ir tēmas apkopojošs mājas darbs pirms ieskaites vai pārbaudes darba.  

34. Katra semestra noslēgumā skolotājs pēc izstrādātajiem kritērijiem 10 ballu skalā vērtē 

skolēnu pierakstus mācību priekšmetā, kurā ir pierakstu burtnīcas. 

35. Skolēna piedalīšanos olimpiādēs, sacensības, konkursos vērtē 10 ballu skalā, atzīmējot 

žurnālā attiecīgajā mācību priekšmetā. 

36. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi semestrī vai gadā veidojas no pārbaudes darbiem, 

kas vērtēti 10 ballu skalā, no mājas darbiem, kas vērtēti 10 ballu skalā un ar 

ieskaitīts/neieskaitīts. Semestra atzīme var nebūt izlikto vērtējumu vidējais aritmētiskais 

lielums, bet vērtējuma izlikšanas pamatojumam jābūt skaidram gan skolēniem, gan 

vecākiem. 

37. 1.-8. klašu skolēni izstrādā projekta darbus, kurus vērtē pēc Līvbērzes pamatskolas 

projektu darbu vērtēšanas kritērijiem, par ko 5. - 8. klašu skolēni saņem vērtējumu  

ballēs.  

38. Skolēnam, kurš mācās ārzemēs (uz laiku līdz 1 gadam), žurnālā vērtējumu aile mācību 

priekšmetos tiek atstāta tukša. Pēc atgriešanās skolā, pamatojoties uz skolēna 

iesniegtajiem dokumentiem par izglītojamā sasniegumiem un/ vai pārbaudes darbos 

gūtajiem vērtējumiem, skolotājs izliek vērtējumu gadā, un direktore pieņem lēmumu par 

pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu tajā pašā klasē, no kuras skolēns devies uz 

mācībām citā valstī.  

 

V. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana, 

 vadība un sadarbība ar vecākiem 

39. Skolas administrācija: 

39.1. nodrošina vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu skolā; 

39.2. plāno pedagogu tālākizglītību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās     

informācijas  analīzi; 

39.3. nodrošina skolotāju un vecāku sadarbību skolēnu mācību sasniegumu analīzē; 

39.4. ne retāk kā 1 reizi semestrī pārbauda skolotāju veiktos ierakstus žurnālā; 
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40. Pedagogi: 

40.1. ievēro vienotu pieeju pārbaudes darbu rezultātu apstrādē un analīzē; 

40.2. diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi un prognozēto 

tālāko darbību skolotājs iesniedz direktora vietniecei izglītības jomā; 

40.3. mācību gada sākumā klases vecāku sapulcē iepazīstina vecākus ar mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību attiecīgajā mācību posmā; 

40.4. regulāri atspoguļo skolēnu mācību sasniegumus žurnālā; 

40.5. pēc vajadzības žurnālā sniedz informāciju par izglītojamā darbu stundā vai 

audzināšanas jautājumiem; 

40.6. pēc vecāku pieprasījuma dod iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes darba 

saturu un rezultātiem; 

41.  Klases audzinātājs: 

41.1. reizi nedēļā pārbauda un paraksta dienasgrāmatu, 

41.2. informē par kavējumiem, skolas vai klases pasākumiem, vecāku sapulcēm; 

41.3. regulāri – ne retāk kā reizi mēnesī -  ziņo vecākiem par mācību sasniegumiem, 

izsniedzot sekmju izrakstus, pagaidu liecības u.tml.. 

42. Lai informētu vecākus par nepietiekamiem vērtējumiem, klases audzinātāja aicina 

izglītojamā vecākus uz individuālām sarunām, kurās (ja nepieciešams) piedalās arī 

administrācijas pārstāvis. 

 

VI.  Papildus noteikumi 

43. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, 

skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, 

ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un izglītības iestādē īstenoto pamatizglītības 

programmu.  

44. Par uzvedību stundā skolotājs nedrīkst likt vērtējumu mācību priekšmetā. 

 

 


