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Skolēnu mācību sasniegumu  

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2014.gada 12.augusta noteikumu Nr. 468 

 ,,Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,  

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem  

un pamatizglītības programmu paraugiem”  

 

I   Vispārīgie jautājumi 

 

1. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā 

zināšanu, prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai. 

Standartā noteiktās pamatprasības attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi noteiktas 

atbilstoši optimālajam izglītojamo zināšanu un prasmju līmenim. 

 

II  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana 

 

2. Skolotāji, vērtējot izglītojamo sasniegumus, ievēro šādus principus: 

2.1. Prasību atklātības un skaidrības princips. Mācību priekšmetu standartos ir 

noteikts obligātais mācību priekšmeta saturs un pamatprasības izglītojamā 

sasniegumiem; 
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2.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. Iegūtā pamatizglītības tiek vērtēta, 

summējot pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu 

lietošanas un radošās darbības līmenī; 

2.3. Vērtējuma atbilstības princips. Noslēguma pārbaudes darbā tiek piedāvāta 

iespējas apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību 

sasniegumiem vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, 

piemēros un situācijās. Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un 

objektīvu vērtējumu; 

2.4. Vērtējuma noteikšanai izmanto pārbaudes veidu dažādības princips. Mācību 

sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, 

individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

2.5. Vērtēšanas regularitātes princips. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai 

pārliecinātos par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un 

mācību sasniegumu attīstības dinamiku; 

2.6. Vērtējuma obligātuma princips. Izglītojamam nepieciešams iegūt vērtējumu 

visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts 

pārbaudījumos, izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no 

kuriem izglītojamais ir atbrīvots. 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantoti šādi vērtēšanas metodiskie 

paņēmieni: 
3.1. Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta 

apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai 

pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu; 
3.2. Kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību 

sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību 

mērķa un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot 

izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; 
3.3. Nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves 

līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas 

temata daļas, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā. 
4. Vērtējot skolēnu sasniegumus, var izmantot šādas mācību sasniegumu vērtēšanas formas: 

4.1. mutiskā; 

4.2. rakstiskā; 

4.3. praktiskā; 

4.4. kombinētā. 

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

skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, 

ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un izglītības iestādē īstenoto pamatizglītības 

programmu. 

6. 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. 

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

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

izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši. 
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8. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.–9.klasē vērtē 10 ballu skalā: 

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

8.1.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

8.1.2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

8.1.3. attieksme pret izglītošanos; 

8.1.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

8.2. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 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). Nosakot vērtējumu 10 ballu 

skalā, kritēriji tiek izvērtēti kopumā. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams 

mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību 

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

8.3. Izglītojamais iegūst vērtējumu 9 un 10 balles, ja: 

8.3.1. ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka spēj mācību saturu 

uztvert, iegaumēt, reproducēt, izmantot pēc parauga līdzīgā situācijā, 

kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu 

uzdevumu risināšanai; 

8.3.2. prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt 

domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

8.3.3. spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, pareizi 

samērot ar realitāti; 

8.3.4. spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 

paredzēt sekas; 

8.3.5. prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību 

problēmu risināšanā; 

8.4. Izglītojamais iegūst vērtējumu 6, 7 un 8 balles, ja: 

8.4.1. spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai tuvu 

tam), saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no 

mazsvarīgā; 

8.4.2. prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai 

pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus; 

8.4.3. uzdoto veic apzinīgi, parāda spējas, kā arī attīstītas gribas īpašības; 

8.4.4. mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

8.4.5. ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

8.4.6. mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi. 

8.5. Izglītojamais iegūst vērtējumu 4 un 5 balles, ja: 

8.5.1. ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no 

mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus un 

likumsakarības, gandrīz bez kļūdām risina tipveida uzdevumus; 

8.5.2. mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; 

8.5.3. mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga 

norādījumus; 

8.5.4. var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto mācību 

saturu; 

8.5.5. ir apguvis sadarbības un saziņas pamatprasmi; 

8.5.6. mācību sasniegumi attīstās. 

8.6. Izglītojamais iegūst vērtējumu 1, 2 un 3 balles, ja: 

8.6.1. pazīst un spēj vienīgi uztvert mācību saturu, bet nespēj iegaumēt un 

reproducēt pietiekamu apgūstamā satura apjomu (vismaz 50 %), veic 

primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi pazīstamā situācijā, bez 

kļūdām veic tikai daļu uzdevumu; 
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8.6.2. mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no 

mazsvarīgā; 

8.6.3. personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava viedokļa; 

8.6.4. maz attīstīta sadarbības prasme; 

8.6.5. mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

8.7. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu mācību priekšmetā 10 ballu skalā 

atbilstoši mācību priekšmeta standartam, kā arī mācību priekšmeta programmai 

konkrētā klasē detalizētāk nosaka mācību priekšmeta pedagogs. 

9. Skolotāji pirms mācību gada sākuma izstrādā  mācību vielas tematiskos plānus, paredzot 

tajos arī skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un metodes, kā arī orientējošo vērtēšanas 

laiku, atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tēmām. 

10. Pārbaudes darbi, kuri paredzēti tēmas beigās ar apkopojošu jeb summatīvu mērķi, 

noslēguma pārbaudes darbi semestra vai gada beigās ierakstāmi skolas pārbaudes darbu 

grafikā. Dienā klasei drīkst paredzēt ne vairāk kā divus šāda veida darbus. 

10.1.Minimālais vērtējumu skaits mācību priekšmetā: 

 

Mācību stundu skaits nedēļā 1 2 3 4 5 6 7 

Minimālais vērtējumu 10 ballēs skaits 

semestrī 
vismaz 

2 

vismaz 

3 

vismaz 

4 

vismaz 

5 

 

11. Pārbaudes darbi ar apkopojošu jeb summatīvu mērķi, noslēguma pārbaudes darbi semestra 

vai gada beigās (turpmāk nobeiguma pārbaudes darbi) tiek izstrādāti, pamatojoties uz 

Vispārējās izglītības satura centra ieteikto pārbaudes darba struktūru. Uzdevumu 

formulējumiem jābūt  precīziem un nepārprotamiem. Katram pārbaudes darbam  (arī 

mutiskajam) jābūt  izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, kas ir saprotami un redzami arī 

skolēniem. 

Novērtējot skolēna sasniegumus ballēs, skolotājs ievēro sekojošo: 

10 balles - skolēns pareizi veicis 95%-100% no darba, 

9 balles - skolēns pareizi veicis 86%-94% no darba, 

8 balles - skolēns pareizi veicis 76%-85% no darba, 

7 balles - skolēns pareizi veicis 66%-75% no darba, 

6 balles - skolēns pareizi veicis 56%-65% no darba, 

5 balles - skolēns pareizi veicis 46%-55% no darba, 

4 balles - skolēns pareizi veicis 33%-45% no darba, 

3 balles - skolēns pareizi veicis 21%-32% no darba, 

2 balles - skolēns pareizi veicis 11%-20% no darba, 

1 balle  - skolēns pareizi veicis 1%-10% no darba. 

Veicot ievadvērtēšanu vai kārtējo vērtēšanu, skolotājs var izmantot vērtējumus „ieskaitīts” 

(„i”) / „neieskaitīts” („ni”) un ievēro sekojošo: 

1) vērtējumu „i” skolēns saņem, ja pareizi veikti vismaz 50% no darba, 

2) vērtējumu „ni” skolēns saņem, ja pareizi veikti mazāk nekā 50% no darba. 

Klašu žurnālos, fiksējot aprakstoši skolēnu apgūtās prasmes 1. – 3. klasēs, skolotāji 

izmanto sekojošus apzīmējumus:  

   „+” – prasme apgūta, 

   „/” – prasme apgūta daļēji, 

   „-” – vēl jāmācās. 
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12. Ja skolēns nav pārbaudes darbu pildījis vai nav nodevis ar atzīmi vērtējamu darbu, 

pedagogs ir tiesīgs lietot apzīmējumu „nv” (tam ir tikai informatīva nozīme), kura vietā 

līdz gala vērtējuma izlikšanai saņem vērtējumu. 

13. Skolotāja pienākums – nobeiguma pārbaudes darbus izlabot un vērtējumus ielikt žurnālā 

nedēļas laikā pēc to rakstīšanas, jebkurus kārtējās vērtēšanas darbus – līdz dienai, kad ir 

nākamā stunda. 

14. Visi nobeiguma pārbaudes darbi  ir jāveic visiem skolēniem. Ja skolēns pārbaudes darba 

dienā nav bijis skolā, tad par darba izpildes laiku vienojas ar skolotāju.  

 

14.1. Ja skolēns saslimis semestra beigās un nav pildījis pēdējo pārbaudes darbu, tad 1. 

semestra atzīme izliekama bez tā vērtējuma, bet darbs jāizpilda 2. semestra sākumā. 

14.2. Ja skolēns saslimis 2. semestra beigās un nav pildījis pēdējo pārbaudes darbu, tad 

atzīmi izliek no esošajiem vērtējumiem. 

15. Skolotājs pēc pārbaudes darba izlabošanas veic tā analīzi kopā ar skolēniem, noskaidrojot 

pareizās atbildes vai labošanas laikā norāda pareizās atbildes, konstatē, kas nav apgūts. 

16. Visus nobeiguma pārbaudes darbus veic tiem paredzētā burtnīcā vai uz darba lapām. 

Izglītojamā darbi skolotājam obligāti saglabājami līdz mācību gada beigām. 

17. Ja skolēns temata nobeiguma pārbaudes darbā saņēmis vērtējumu, kas viņu neapmierina, 

tad tiek dota iespēja darbu veikt atkārtoti, iegūto vērtējumu skolotājs ieliek klases žurnālā 

blakus iepriekšējam. 

18. Ja semestra beigās skolēns uzskata, ka mācību vielu ir apguvis labāk nekā to rāda 

prognozējošais vērtējums semestrī, tad viņam ir tiesības kārtot papildus pārbaudes darbu 

par visām semestrī mācītajām tēmām. Izliekot vērtējumu semestrī, noteicošais ir šīs 

pārbaudes darba vērtējums. Par nodomu kārtot šāda veida ieskaiti skolēns paziņo 

administrācijai ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms semestra beigām, aizpildot iesnieguma 

veidlapu, kuru paraksta skolēna vecāki.  

19. Skolotāja(-s) izstrādā pārbaudes darbu, kura izpildes laiks nedrīkst pārsniegt 2 mācību 

stundas. Pārbaudes darba saturu un vērtēšanas kritērijus apstiprina direktora vietniece 

izglītības jomā. 

20. Mājas darbus skolotājs var: 

1) vērtēt ar „i” vai „ni”,  

2) vērtēt 10 ballēs, 

3) atzīmēt ar „nv”, ja nav mājas darba, 

4) ielikt noteiktu punktu skaitu. 

20.1.Mājas darbu žurnālā netiek veikti ieraksti. Skolotājs mājas darba vērtējumu var 

izmantot skolēnu vērtējumiem: 

a) summējot punktus; 

b) ieliekot atzīmi žurnālā; 

c) pievienojot punktus pārbaudes darbā. 

21. Valsts pārbaudījumi 3.klasē ir šādi: 

1) diagnosticējošais darbs latviešu valodā; 

2) diagnosticējošais darbs matemātikā. 

22. Valsts pārbaudījumi 6.klasē ir šādi: 

1) diagnosticējošais darbs latviešu valodā; 

2) diagnosticējošais darbs matemātikā; 
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3) diagnosticējošais darbs dabaszinībās. 

23. Valsts pārbaudījumi 9.klasē ir šādi: 

1) eksāmens latviešu valodā; 
2) eksāmens matemātikā; 
3) eksāmens Latvijas vēsturē; 

4) eksāmens svešvalodā; 
24. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu. 
25. Izliekot vērtējumu semestrī un gadā, tiek ņemti vērā šādi vērtējumu noapaļošanas 

nosacījumi:  

Vid.vērtējums                                       

no…līdz… 
Semestra un gada vērtējums Ja ir izaugsmes dinamika 

0 nv  

0,01 -1,64 1 0,50~1 

1,65-2,64 2 1,50~2 

2,65-3,64 3 2,50~3 

3,65-4,64 4 3,50~4 

4,65-5,64 5 4,50~5 

5,65-6,64 6 5,50~6 

6,65-7,64 7 6,50~7 

7,65-8,64 8 7,50~8 

 8.65- 9,64  9 8,50~9 

9,65-10,00 10 9,50~10 

 

 

26. Skolas administrācija, klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji informē skolēnus un 

viņu vecākus par vērtēšanas sistēmu skolā, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

ir ievietota e-klasē. 

27. Par skolēnu mācību sasniegumiem  informē, individuālās sarunās, veicot ierakstus skolēnu 

dienasgrāmatās, 2 reizes mēnesī e-klases sekmju izrakstos vai papīra formātā, ja vecākiem 

nav iespējams to apskatīt e-klasē. 

 

 

Saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē  

28.12.2018. 

 

Direktore        /Maija Kalniņa/ 


