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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

                                                                                                                                          

                                                           Izdota saskaņa ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma72.panta 1.daļas 2.punktu 

2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468  
“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,  

pamatizglītības mācību priekšmetu  

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Degumnieku pamatskolā (turpmāk- Skola) kārtība par mācību sasniegumu 

vērtēšanu izstrādāta, lai nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo (turpmāk- 

Skolēns) mācību sasniegumu vērtēšanai, kas ir neatņemama izglītošanās procesa 

sastāvdaļa. 

 

II. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 

2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls 

skolēnu mācību sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna sabiedriskai 

un individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par 

mācīšanās panākumiem. 

  3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

3.1. veicināt skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību; 

3.2. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, temperamentu, veselību; 

3.3. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

3.4. motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

3.5.sekmēt skolēnu līdzdalību par mācību rezultātiem, mācot 

skolēniem veikt pašnovērtējumu. 

 

 



 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi 

 

4. prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir 

noteikts obligātais mācību priekšmeta saturs, ietverot pamatprasības izglītojamā 

sasniegumiem; 

5. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā pamatizglītība tiek vērtēta, 

summējot pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un 

radošās darbības līmenī; 

6. vērtējuma atbilstības princips– nobeiguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja 

apliecināt savas zināšanas un prasmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas 

līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darba 

organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

7. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – vērtēšanā tiek 

izmantotas pārbaudes rakstos, mutvārdos un kombinēti, individuālo un grupas 

sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus (diagnosticējošie darbi, 

pārbaudes darbi, praktiskie darbi, projekti, ieskaites, eksāmeni); 

8. vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai 

izglītojamos un viņa vecākus informētu par iegūtajām zināšanām, apgūtajām prasmēm 

un mācību sasniegumu dinamiku un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu; 

9. vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības 

programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību 

priekšmetus un valsts pārbaudes darbus, no kuriem skolēns ir atbrīvots IZM noteiktajā 

kārtībā. 

IV. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un 

vadība 

 

10. Izglītības iestādes administrācija: 

10.1. nodrošina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši skolas 

apstiprinātajai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai; 

10.2. mācību gada sākumā instruē skolotājus par izmaiņām vērtēšanas 

kārtībā; 

10.3. plāno nepieciešamos pasākumus skolotāju tālākizglītībai par 

vērtēšanu; 

10.4. veido vienotu pārbaudes darbu grafiku divas reizes mācību gadā ( 

septembrī, janvārī). Pārbaudes darbu plānojumā – grafikā tiek iekļauti 

10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi, projektu darbi, valsts 

pārbaudes darbi, diagnosticējošie darbi, skolas eksāmeni. Vienā dienā 

katrai klasei nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudījumiem;  

10.5. nodrošina, ka pārbaudes darbu grafiks atrodas skolēniem, 

skolotājiem un skolēnu vecākiem pieejamā vietā; 

10.6. pēc nepieciešamības, nodrošina skolotāju un vecāku sadarbību 

skolēnu mācību sasniegumu analīzē. 

11. Skolotāji: 

11.1. ievēro vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu; 

11.2.iepazīstina skolēnus un viņu vecākus ar izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

11.3. pirms pārbaudes darbu veikšanas skolotājs izstrādā pārbaudes 

darbu vērtēšanas kritērijus un ar tiem iepazīstina skolēnus; 



11.4. pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes skolotājs pārbaudes darbu 

novērtē 3 darba dienu laikā, mutisku pārbaudījumu tajā pašā dienā, 

apjomīgu rakstu darbu (domrakstu, projektu un c.) 7 darba dienu laikā 

un vērtējumus izliek e-žurnālā; 

11.5. ar veikto pārbaudes darba rezultātiem iepazīstina skolēnus; 

11.6. uz darba lapām veiktos pārbaudes darbus skolotājs saglabā līdz 

semestra beigām, pārbaudes darbu burtnīcas glabājas pie pedagoga, 

pārbaudes darbus paraksta vecāks; 

11.7. pēc vecāku pieprasījuma skolotājs garantē iespēju iepazīties ar 

sava bērna pārbaudes darbiem; 

11.8. valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzes nodod ne vēlāk kā divas 

nedēļas pēc to izpildes direktora vietniekam izglītības jomā; 

11.9. pamatotas izmaiņas pārbaudes darbu grafikā var tikt izdarītas, bet 

par to, laicīgi jāinformē skolēni un jāsaskaņo ar citiem skolotājiem. 

12. Skolēni: 

12.1. tēmas noslēguma pārbaudes darbus, ir jāveic visiem skolēniem. 

Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ to nav varējis izdarīt pirmajā reizē, 

tad divu nedēļu laikā pēc konsultāciju apmeklēšanas un savstarpējas 

vienošanās ar skolotāju, skolēnam tēmas noslēguma pārbaudes darbs 

jānokārto. Atsevišķos gadījumos (ilgstošas un komplicētas veselības 

problēmas) pedagogs var skolēnu atbrīvot no atsevišķu tēmas 

noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas.  

12.2. skolēni drīkst uzlabot vērtējumu pārbaudes darbos, ja tā rezultāts 

viņus neapmierina. Pārbaudes darba rezultātu drīkst uzlabot tikai vienu 

reizi un ne vēlāk kā divas nedēļas pēc notikušā pārbaudes darba; 

12.3. ja skolēns 2 nedēļu laikā nenokārto pārbaudes darbu un ir 

informēts par pārbaudes darba tēmu un saturu, saņem vērtējumu “n/v”. 

 

V. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 

 

13. Skolēna zināšanu, prasmju, attieksmju un mācību sasniegumu attīstības dinamikas 

noteikšanai izmanto dažādas vērtēšanas formas: 

13.1. mutisko; 

13.2. rakstisko; 

13.3. praktisko; 

13.4. kombinēto. 

14. Mācību procesa vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa. Vērtēšana tiek 

lietota dažādiem pārbaudes mērķiem, un tiek izmantoti daudzveidīgi metodiskie 

paņēmieni: 

 

Vērtēšanas veids Parbaudes mērķis Vērtējums 

Ievadvērtēšana Izmanto mācību kursa uzsākšanas vai mācību kursa 

laikā, lai noskaidrotu: 

- skolēnu zināšanu līmeni; 

- tēmas izpratni; 

- skolēna spējas; 

- skolēna prasmes. 

i /ni vai 

aprakstošais vērtējums 

  



Kārtējā vērtēšana 1. Veic mācību priekšmeta apguves laikā, lai gūtu 

informāciju par mācīšanos un izmantotu to mācību 

rezultātu uzlabošanai, sekmētu skolēnu mācīšanās 

progresu: 

- lai izprastu mācību procesu klasē; 

- lai nodrošinātu atgriezenisko saiti; 

- lai pilnveidotu skolēnu zināšanas un prasmes; 

- lai precīzāk norādītu uzdevumu jomas, kur skolēniem 

veicas un kur nepieciešami uzlabojumi. 

2. Kārtējā vērtēšana (i/ ni) var ietekmēt 1 balles robežās 

(paaugstina vai pazemina) semestra vērtējumu, ja 

vērtējums izšķiras. 

3. Kārtējā vērtēšana izmantojama mācīšanas un 

mācīšanās procesa atspoguļošanai. 

i/ni vai  

1-10 balles (pēc 

pedagoga ieskatiem) 

  

  

  

vērtējums i – izpilde 

50% un vairāk 

vai  

 aprakstošais vērtējums 

(sākumskolā) 

Nobeiguma 

vērtēšana 

1. Veic mācību vai konkrētās mācību vielas (temata) 

noslēguma posmā, lai novērtētu kopējo situāciju vai 

sasniegumus, koncentrējot uzmanību uz vispārīgām 

prasmēm un zināšanām: 

- lai nodrošinātu atgriezenisko saiti attiecībā uz 

sasniegtajiem mērķiem un uzdevumiem; 

- lai noskaidrotu mācību procesā notiekošo; 

- lai iegūtu informāciju turpmākajam darbam; 

- lai noteiktu, kādā mērā skolēns sasniedzis mācību 

mērķi. 

2. Ar nobeiguma vērtēšanu tiek pārbaudīts, vai skolēns 

apguvis konkrētās tēmas vai mācību kursa saturu. 

1– 10 balles (e– 

žurnālā zilā aile) vai 

aprakstošais vērtējums 

(sākumskolā) 

 

15. Ja vērtējuma nav, izmantojams apzīmējums “nav vērtējuma” (n/v): 

15.1. Skolēns iegūst n/v ikdienas darbā, ja atsakās veikt uzdevumu, nav 

attaisnotu iemeslu pārbaudes darbu neiesniegšanai. Ir piedalījies 

mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu. Ja iesniedzis darbu, bet pat tā 

izpildi nav saņēmis nevienu punktu; 

15.2. skolēns iegūst n/v tēmas noslēguma pārbaudes darbā, ja tas nav 

pildīts atbilstoši prasībām, ja izpildīts nesalasāmā rokrakstā, ja darba 

izpildes laikā tiek konstatēta neatļauta palīglīdzekļu izmantošana, ja 

nav iespējams novērtēt uzdotā izpildi; 

15.3. skolēns iegūst vērtējumu n/v semestrī, ja pārbaudes darbos 

saņemto ierakstu n/v skaits ir divas trešdaļas vai lielāks par kopējo 

pārbaudes darbu vērtējumu skaitu; 

15.4.skolēns iegūst n/v gadā, ja abos semestros iegūts vērtējums n/v 

vai 2. semestrī iegūtais semestra vērtējums ir n/v. Tādā gadījumā 

pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildu mācību 

pasākumiem un pēcpārbaudījumiem, kas tiek noteikti ar direktora 

rīkojumu. 

16. Pirms rudens un pavasara brīvdienām tiek izlikti starpvērtējumi visos mācību 

priekšmetos. Starpvērtējums neietekmē semestra vērtējumu. 

 

 



17. Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī: 

 

Stundu skaits nedēļā 
Minimālais pārbaudes 

darbu skaits semestrī 

1  1-2 

2 2- 3 

3  3 -4 

4 4-5 

5-6 4-5 

18. Vienā dienā nedrīkst būt vairāk par 2 tēmas noslēguma pārbaudes darbiem. 

19. Gada pārbaudes darbu ieplānošana, vērtēšana un vērtējuma fiksācija 3., 6., 9.klasē 

nevar būt mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbs. 

20. Divus gada noslēguma pārbaudes darbus( skolas eksāmenus) skolēni raksta 5., 7., 

8.kl., kombinēto pārbaudes darbu 1., 2.kl., mācību priekšmetus izvēlas pedagoģiskās 

padomes sēdē, balstoties uz skolotāju, skolēnu un vecāku ieteikumiem.    

 

VI. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

 

19. 1. klasē skolēna mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši 

(vērtējums par izglītojamo sasniegumiem ir īss, koncentrēts mutvārdu vai rakstveida 

par mācību darbību un mācību attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības 

prasmēm.). Aprakstošo vērtējumu klases žurnālā izsaka, izmantojot apzīmējumus: 

„X”- apguvis, „/”- daļēji apguvis, „-„- vēl jāmācās. 

20. 2. klasē skolēna mācību sasniegumus matemātikā un latviešu valodā vērtē 10 ballu 

skalā un i (ieskaitīts), ni (neieskaitīts), pārējos mācību priekšmetos skolēna 

sasniegumus vērtē aprakstoši. 

21. 3. klasē skolēna mācību sasniegumus matemātikā, un latviešu valodā, svešvalodā 

vērtē 10 ballu skalā un i (ieskaitīts), ni (neieskaitīts), pārējos mācību priekšmetos 

skolēna sasniegumus vērtē aprakstoši. 

22. 4. - 9. klasē visos mācību prekšmetos vērtē 10 ballu skalā un i (ieskaitīts), ni 

(neieskaitīts). 

23. Mācību sasniegumi nobeiguma pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu skalā, 

saskaņā ar valsts izglītības standartā noteiktajiem kritērijiem. 

24. Degumnieku pamatskolā tiek piemērota vienota vērtēšanas skala. 

 

Apguves līmenis Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Sākumskolā 

aprakstošais vērt. 
- - - / / x x x x x 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguve % 1 - 10 11- 20 21- 32 33-45 46-57 58-69 70-77 78-86 87-94 95-100 

  

VII. Sadarbība ar vecākiem 

 

25. Klašu audzinātāji katra mēneša sākumā apkopo skolēnu iepriekšējā mēnesī 

saņemtos vērtējumus sekmju izrakstos, kas tiek ielīmēti skolēnu dienasgrāmatās un 

par kuru saņemšanu vecāki parakstās. 

26. Reizi semestrī (pirms rudens un pavasara brīvdienām) vecāki saņem 

starpvērtējumus starpsemestra liecības veidā. 



27. Mācību priekšmetu skolotāji katru stundu vai līdz darba dienas beigām plkst. 

19:00 ieraksta e-žurnālā datus par novadīto stundu, skolēna iegūtos vērtējumus un 

kavējumus e – žurnālā. 

28. Degumnieku pamatskolā katra trešdiena ir vecāku diena, kad vecākiem ir iespēja 

apmeklēt mācību stundas un individuāli tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem. 

29. Vecākiem ir tiesības apmeklēt mācību stundas citā laikā, savstarpēji vienojoties ar 

mācību priekšmeta skolotāju. Savstarpēja saziņa: vecāku dienas, vecāku kopsapulces, 

klases vecāku sapulces, individuālās sarunas ar klases audzinātāju, priekšmeta 

skolotāju un administrāciju. 

30. Kā saziņas forma starp vecākiem – skolotājiem – skolas administrāciju tiek 

izmantota sistēma “e – klase” un skolēna dienasgrāmata. 

 

VIII Noslēguma jautājumi 

 

31. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2014./2015.m.g 

32. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc: 

32.2.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

32.2.2.  skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

33. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos 

ieinteresētās personas: skolotāji, audzēkņi, vecāki. To var izdarīt individuāli, grupās 

un kolektīvi. 

34. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību. 

35. Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktors, un ar tiem tiek 

iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki. 

36. Visus jautājumus, kas saistīti ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, risina, 

izmantojot pēctecības principu – skolēns un viņa vecāki, priekšmeta skolotājs un 

klases audzinātājs, direktora vietnieki, direktors. 

 

  

Iekšējie noteikumi, saskaņoti pedagoģiskajā padomē 2014.gada 25. augustā., 

protokols Nr.11. 

 

 


