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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Pāvilostā 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pāvilostas pamatskolā 

 
Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 35.pantu,  

23.08.2014. Ministru kabineta noteikumu nr.468 „Noteikumi par  

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu  

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”  

IV, V daļu un 23.pielikumu, 

     2018.gada 27.novembra noteikumu Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem” 15.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai 

izglītošanās procesa sastāvdaļai. 

2. Dokumenta uzdevumi ir: 

2.1.konstatēt katra izglītojamā sasniegumus atbilstoši mācību priekšmetu standartu 

prasībām,    ievērojot viņa vajadzības, intereses,  veselību;  

2.2.veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamu mācību sasniegumu 

uzlabošanai;  

2.3.motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus;  

2.4.sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot veikt 

pašvērtējumu;  

2.5.veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību. 

3. Dokuments ir adresēts skolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. 

4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir skolēni un skolotāji. 

 

II. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā 

5.  Izstrādājot mācību  satura apguves tematisko plānu, skolotājs: 

5.1. tajos norāda tematiskā un apkopojošā (summatīvā) vērtējuma pārbaudes darbus, 

to formas, veidus un norises datumus; 
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5.2. katras mācību satura tēmas ietvaros var paredzēt arī citus skolēnu vērtēšanas 

metodiskos paņēmienus; 

5.3. informē skolēnus par pārbaudes darba novērtējuma kritērijiem; 

5.4. informē skolēnus par konkrētiem pārbaudes darba datumiem. 

6. Minimālais pārbaudes darbu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts atbilstoši: 

6.1.skolotāja mērķtiecīgi veidotam mācību satura apguves plānojumam priekšmetā; 

6.2.mācību stundu skaitam nedēļā: 

6.2.1. ja ir 1 stunda nedēļā - ne mazāk kā divi vērtējumi semestrī 10 ballu skalā; 

6.2.2. ja ir 2 un 3 stundas nedēļā - ne mazāk kā  trīs vērtējumi semestrī 10 ballu skalā; 

6.2.3. ja ir 4 un vairāk stundas nedēļā - 10 ballu skalā vērtējumu skaits semestrī atbilst 

mācību stundu skaitam nedēļā. 

7. Skolas administrācija katra mēneša sākumā veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku: 

7.1.pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes 

darbi; 

7.2.vienā dienā 7.-9. klasei nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudes darbiem, 1.- 6. 

klasei vienā dienā nedrīkst būt vairāk par  vienu pārbaudes darbu 

7.3.izmainīt minēto grafiku var tikai pēc  skolēnu informēšanas.  

8. Skolēnu pārbaudes darbu slodzi kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā. 
 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība 

 

9. Skolēnu darbību mācību procesā un mācību sasniegumus vērtē, izmantojot: 

9.1.formatīvo vērtēšanu (4 apguves līmeņi, i/ ni, procenti, punkti) ikdienas mācību procesā, 

kas nodrošina atgriezenisko saiti skolēnam un pedagogam, nosaka skolēnu mācīšanās 

vajadzības, lai savlaicīgi sniegtu papildu atbalstu skolēnam, māca viņam patstāvīgi 

mācīties un vērtēt savu un cita sniegumu. Apguves līmeņus- S,T,A,P 2020./2021. m.g. 

izmanto 1., 4., 7. klasē; 
9.2.diagnosticējošo vērtēšanu, lai periodiski konstatētu atsevišķu mācību satura vienību vai 

to kombināciju apguvi, kuru īsteno gan Valsts izglītības satura centrs, gan pedagogs, lai 

noteiktu skolēnu mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās procesu; 
9.3.summatīvo vērtēšanu, nosakot un dokumentējot izglītojamā mācīšanās rezultātu 

zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes 

temata, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes noslēgumā. 
10. Skolēna mācību sasniegumus 1.klasē vērtē apguves līmeņos, vadoties pēc standartā 

noteiktiem kritērijiem. Vērtēšanā  izmanto četrus apguves līmeņus: “sācis apgūt-S” 

“turpina apgūt-T”, ”apguvis-A”, “apguvis padziļināti-P” 

11. 2. klasē pāreja uz jauno vērtēšanas sistēmu jāveic 2021./2022. mācību gadā, 3. klasē – 2022./2023. 

mācību gadā. 
12. Skolēna mācību sasniegumus 2. klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē - latviešu 

valodā, matemātikā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos  - 

aprakstoši, izmantojot apzīmējumus “+” – apguvis, “/” – daļēji apguvis, “-” – vēl jāmācās. 

13.  Mācību sasniegumu summatīvo vērtējumu 4.-9. klasē ( tēmas noslēguma pārbaudes  

darbos, laboratorijas darbos, praktiskos darbos un citos lielāka apjoma pārbaudes darbos 

)semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā. 

14. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 

14.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

14.2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

14.3. attieksme pret izglītošanos; 

14.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

15. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, skolotājs summē visus pozitīvos 

sasniegumus atbilstoši uzdevumu kritērijiem un vērtējumu izliek atbilstoši šādam darba 

izpildes apjomam: 

10 balles (izcili): 96-100% 

9 balles( teicami):   88-95% 
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8 balles(ļoti labi):   80-87% 

7 balles(labi):   70-79% 

6 balles(gandrīz labi):   60-69% 

5 balles(viduvēji):   47-59% 

4 balles(gandrīz viduvēji):   34-46% 

3 balles(vāji):   21-33% 

2 balles( ļoti vāji):   11-20% 

1  Balle( ļoti, ļoti vāji):      1-10% 

 

16. Plānotie  pārbaudes darbi (10 ballēm atbilstošie) ir jāpilda visiem skolēniem. 

17. Visos veiktajos pārbaudes darbos skolotājs norāda uz skolēna pieļautajām kļūdām, analizē 

tās.  

18. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā vai nav nodevis darbu, vai nav ieguvis 

pietiekamu vērtējumu, tad viņam 2 nedēļu laikā individuālajās konsultācijās ir jāveic 

līdzvērtīgs 10 ballu novērtējuma darbs. Elektroniskajā žurnālā tiek veikts informatīvs 

ieraksts „nv” (nav vērtējuma).  

19. Ja skolēns pārbaudes darbu nav veicis slimības dēļ, tad 2 nedēļu laikā pēc izveseļošanās 

un pēc  individuālo konsultāciju apmeklēšanas ir jāveic līdzvērtīgs 10 ballu novērtējuma 

darbs. 

20. Par atkārtotu pārbaudes darba vērtējuma uzlabošanu lēmumu pieņem mācību priekšmeta 

skolotājs. 

21. Vidējam vērtējumam e-klasē ir rekomendējošs raksturs. Lēmumu par semestru un gada 

vērtējumu pieņem skolotājs, ņemot vērā galvenokārt( 80%) vērtējumu tēmas noslēguma 

pārbaudes darbos, cita veida darbi un  attieksme pret mācību darbu veido 20% no gala 

vērtējuma. Informatīvos vērtējumus „nv” ņem vērā pie vērtējuma izlikšanas semestrī. 

22. Semestra un gada vērtējumi netiek uzlaboti. 

23. Ierakstu „nv” semestrī saņem, ja skolēnam puse plānotajos pārbaudes darbos  ir 

informatīvs ieraksts “nv”. 

24. Skolu un klasi nevar beigt, ja kādā priekšmetā ir vērtējums „nv” - tas nozīmē, ka nav 

apgūts standartā noteiktais saturs. 

25. Mācību gada pagarinājums līdz 2 nedēļām tiek noteikts ar direktora rīkojumu skolēnam, 

kurš ir ieguvis kādā mācību priekšmetā nepietiekamu vērtējumu, šajā laikā jāapmeklē 

skolotāja noteiktās konsultācijas un jānokārto pēcpārbaudījums. 

IV. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

26. Skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti www.e-klase. 

27. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā (nav bijis skolā, stundā), www.e-klase tiek 

fiksēts kavējums un vērtējuma vietā tiek ielikts informatīvs ieraksts „nv”. 

28. Skolotājam  pārbaudes darba vērtējums nedēļas laikā jāfiksē elektroniskajā žurnālā, 

norādot vērtēšanas kritērijus.  

29. Uzlabotais vērtējums jāieraksta elektroniskajā žurnālā, liekot aiz svītras blakus 

iepriekšējam vērtējumam. 

30. Mājas darbi  var tikt vērtēti ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ja mājas darbs nav nodots, 

žurnālā ieraksta „nv”. Mājas darbu vērtējumiem ir informatīvs raksturs, novērtējot skolēna 

attieksmi.  

V. Sadarbība ar vecākiem 

31. Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā. 

32. Vecāki var sekot savu bērnu ikdienas sasniegumiem, noformējot pieejamību                         

www.e-klasei. 

33. 2.-9. klašu audzinātāji vienu reizi mēnesī sagatavo sekmju izrakstus papīra formātā. 

34. Ja nepieciešama papildus informācija par skolēnu mācību sasniegumiem, vecākiem ir 

iespēja ierasties uz individuālām pārrunām skolā. 

http://www.e-klase/
http://www.e-klase/
http://www.e-klasei/
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VI. Atbalsts skolotājiem un skolēniem 

35. Skolas administrācija skolotājiem nodrošina: 

35.1. savlaicīgu aktuālo informāciju; 

35.2. metodiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei; 

35.3. individuālās konsultācijas. 

36. Skolas administrācija skolēniem nodrošina: 

36.1. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pieejamību un skaidrojumu; 

36.2. objektīva vērtējuma ieguves iespējas. 

36.3.iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu (pārbaudes darbos, semestrī, gadā, eksāmenā). 

Skolēniem un viņu vecākiem ir tiesības vienas nedēļas laikā pēc vērtējuma izlikšanas 

iesniegt oficiālu, pamatotu, rakstisku pieprasījumu skolas vadībai vērtējuma 

pārskatīšanai. Apelācijas pieprasījums skolas vadībai jāizskata nedēļas laikā un par 

rezultātiem nedēļas laikā rakstiski jāinformē apelācijas iesniedzējs.  

VII. Mācību sasniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās 

37. Mācību sasniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās  reglamentē 2006.gada 20. 

jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.492: 

37.1. Izglītojamo sasniegumus vērtē, ievērojot katra skolēna attīstības līmeni, 

spējas un veselību; 

37.2. 1.klasē mācību sasniegumus vērtē pēc apguves līmeņiem, 2.-3.klasē latviešu valodā 

un matemātikā un 3.klasē angļu valodā 10 ballu skalā, pārējos priekšmetos 

aprakstoši, 4.-9.klasē 10 ballu skalā; 

37.3. Vērtējot  izglītojamos ar mācīšanās grūtībām un viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem kā galveno kritēriju ņem attieksmi pret mācīšanos un skolēna 

individuālo attīstības dinamiku; 

37.4. Skolēnu sasniegumi jāvērtē regulāri, akcentējot pozitīvo sasniegumu summēšanas 

principu un izvēloties atbilstošu vērtēšanas formu; 

37.5. Pārbaudes darbi jāveido atbilstoši izglītojamo spējām, sastādot korektu vērtēšanas 

skalu. 

VIII. Noslēguma noteikumi 

38. Grozījumus vērtēšanas kārtībā veic skolas direktors pēc: 

38.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

38.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

 

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

ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki. 

40. Ar vērtēšanas kārtību skolēnus un viņu vecākus iepazīstina klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu skolotāji vai skolas administrācija. 

41. Vērtēšanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā un www.e-klase. 

42. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 2.septembrī apstiprināto „Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību Pāvilostas  vidusskolā”. 

43. Kārtība jaunā redakcijā stājas spēkā ar 2020.gada1.septembri. 

  

  

  

 Pāvilostas pamatskolas direktore                                               Marita Rolmane    

http://www.e-klase/

