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BLOMES PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMO 
 MĀCĪBU SASNIEGUMU 
 VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

 
Izdota saskaņā ar Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likuma10.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 27.11.2018.noteikumu Nr.747 “Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības programmu paraugiem.”  

un Blomes pamatskolas nolikumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 
 
1. Mērķis: 

Veikt mērķtiecīgu informācijas vākšanu, lai koriģētu, spriestu un pieņemtu lēmumus, 

kas palīdz skolēnam mācīties, iegūt katra spējām atbilstošu vērtējumu, lai uzlabotu 

mācību procesu, novērtētu skolēna sasniegumus, kā arī mācību kursa un paša skolotāja 

darba efektivitāti. 

2. Uzdevumi: 

2.1. veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību; 

2.2. iegūt informāciju par izglītības programmas, mācību priekšmetu standartu īstenošanu; 

2.3. diagnosticēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu, veselību; 

2.4. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamā mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

2.5. vairot izglītojamā pašapziņu un ticību savām spējām; 

2.6. sekmēt izglītojamā līdzdalību par mācību rezultātiem, mācot izglītojamajam veikt 

pašvērtējumu. 

 

II Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas veidi un paņēmieni, to pazīmes 
 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi un 
paņēmieni 

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un 
paņēmienu pazīmes 

Pašvērtējums, savstarpējs vērtējums, skolotāja 
veikts vērtējums 

Pēc vērtēšanā iesaistītajām personām 

Novērošana, aptauja, pārbaudes darbu 
analīze, dokumentu analīze 

Pēc informācijas vākšanas veida 

Mutvārdu pārbaude, rakstiska pārbaude, 
individuāla vai kolektīva pārbaude, 
kombinēta pārbaude 

Pēc pārbaudes norises veida 

Objektīvi vērtējami pārbaudes darbi, 
subjektīvi vērtējami pārbaudes darbi 

Pēc pārbaudes uzdevumu vērtēšanas veida 

Diagnosticējošā, formatīva un summatīvā 
vērtēšana 

Pēc mērķa 

Ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, 
robežvērtēšana, nobeiguma vērtēšana 

Pēc vietas mācību procesā 

Zināšanu, prasmju, snieguma, kompetences 
vērtēšana 

Pēc satura 

 



 
III Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi 

 
3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā jāievēro: 
 

Prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir noteikts 

obligātais mācību priekšmeta saturs, ietverot pamatprasības izglītojamā sasniegumiem; 

Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – izglītojamā sasniegumi tiek vērtēti, 

summējot pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un 

radošās darbības līmenī; 

Vērtējuma atbilstības princips – nobeiguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja 

apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas 

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

organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

Dažādības princips – mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstveida, mutvārdu un 

kombinētas pārbaudes, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus 

pārbaudes darbus ( piemēram, kontroldarbi, diagnosticējošie darbi, projektu darbi, 

prognozējošie darbi, ieskaites un eksāmeni); 

Regularitātes princips - mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai informētu par 

izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku; 

Obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu visos izglītības 

programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību 

priekšmetus un valsts pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots 

likumdošanā  noteiktajā kārtībā.  

 
 

 
 

IV Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 
 
4. Izglītības iestādes administrācija katra semestra sākumā saskaņo skolēnu pārbaudes darbu 

grafiku konkrētajam semestrim (objektīvu iemeslu dēļ pedagogiem ir tiesības veikt 

izmaiņas PD grafikā, tās saskaņojot ar direktora vietnieku izglītības jomā). 



5. Plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm un 

vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu. 

6. Nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu analīzē. 

7. Ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par izglītojamo mācību 

sasniegumiem e – žurnālā. 

8. Atbilstoši valsts pamatizglītības, mācību priekšmetu standartiem, pedagoģiskās padomes 

lēmumiem, nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. 

9. Pedagogi ievēro vienotu pieeju gan kārtējo pārbaudes darbu, gan valsts pārbaudes darbu 

rezultātu apstrādē, vērtēšanā un iegūtās informācijas analīzē. 

10. Veicot analīzi, pedagogs fiksē rezultātus, tos izskaidro salīdzinot ar eksistējošām normām, 

prasībām, noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot bremzējošo un attīstošo 

faktoru ietekmi. 

11. Veicot analīzi, pedagogs prognozē tālāko darbību situācijas stabilizēšanai, neveiksmju 

novēršanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai, plānotās darbības pārbaudes plānošanai. 

12. Pēc vecāku pieprasījuma izglītības iestāde garantē iespēju iepazīties ar sava bērna 

nobeiguma pārbaudes darbiem visos mācību priekšmetos  līdz 31.maijam. 

 
 

V Sadarbība ar vecākiem 
 
13. Mācību gada sākumā izglītības iestāde rīko vecāku sapulces, kurās vecākus laikus 

iepazīstina ar galvenajām valsts pamatizglītības standarta, mācību priekšmetu standartu un 

mācību programmu prasībām. 

14. Pedagogiem regulāri jāinformē vecāki par izglītojamā mācību sasniegumiem 

dienasgrāmatā un e – klasē 1.- 4.kl. un e – klasē 5.-9.klasēs. 

15. Pedagogiem pēc nepieciešamības jārunā ar vecākiem individuāli par katra bērna mācību 

sasniegumiem, dodot iespēju vecākiem uzdot jautājumus un gūt ieskatu par bērna 

sasniegumiem, kā arī saņemt skolotāja ieteikumus darbam ar bērnu, tikšanos fiksējot e – 

klases žurnālā. 

16. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos e - klases žurnālā 

izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna 

sasniegumus salīdzinājumā ar citiem bērniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus 

izglītojamos. 



17. Klases audzinātājam nepieciešamības gadījumā jānodrošina iespēja klašu vecāku sapulcēs 

tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai skolotāji izskaidrotu prasības, pārrunātu 

izglītojamo sasniegumus. Nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību 

sasniegumu analīzē. 

 
 

VI Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 
 

Klase Mācību priekšmets Vērtējums 
1. klasē Visi mācību priekšmeti Aprakstoši, e – klases žurnālā 

vērtējumu izsakot ar šādiem 
apzīmējumiem: „S” – sācis 
apgūt, „T” – turpina apgūt, 
„A” – apguvis, ,,P” – 
padziļināti apguvis 

2.klasē Latviešu valoda, matemātika 10 ballu skalā, procentos 
Pārējie mācību priekšmeti Aprakstoši, e – klases žurnālā 

vērtējumu izsakot ar šādiem 
apzīmējumiem: „x” – apguvis, 
„/” – daļēji apguvis, „-” – vēl 
jāmācās 

3. klasē Latviešu valoda, matemātika, 1. svešvaloda 10 ballu skalā, procentos 
Pārējie mācību priekšmeti Aprakstoši, e – klases žurnālā 

vērtējumu izsakot ar šādiem 
apzīmējumiem: „x” – apguvis, 
„/” – daļēji apguvis, „-” – vēl 
jāmācās 

4.-9.klasē Visi mācību priekšmeti 10 ballu skalā summatīvā 
vērtēšana, diagnosticējošā un 
formatīvā vērtēšana procentos 

 
 
18. Visos mācību priekšmetos vērtējot tiek noteikts: 

 mācību satura apguves apjoms un kvalitāte; 
 prasmes un iemaņas; 
 attieksme; 
 mācību sasnieguma dinamika. 

 
 

19. Izglītojamā zināšanu, prasmju, attieksmju, mācību sasniegumu attīstības dinamikas 
noteikšanai izmanto dažādas vērtēšanas formas: 
 mutisko; 
 rakstisko; 
 praktisko; 
 kombinēto. 



 
20. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa un vērtēšanā tiek 

pielietoti dažādi metodiskie paņēmieni: 

 diagnosticējošā vērtēšana – to izmanto pirms mācību kursa uzsākšanas   vai mācību 

kursa laikā, lai noskaidrotu izglītojamā zināšanu līmeni, tēmas izpratni, izglītojamā 

spējas, prasmes, kā arī izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētei; 

 formatīvā vērtēšana – veic mācību kursa laikā, lai iegūtu informāciju par mācīšanos un 

izmantotu to mācību uzlabošanai, sekmētu izglītojamā mācīšanās progresu, lai izprastu 

mācību procesu klasē; lai nodrošinātu pastāvīgu atgriezenisko saiti; lai pilnveidotu 

izglītojamo zināšanas un prasmes; lai precīzāk norādītu uzdevumu jomas, kur 

izglītojamajiem veicas un kur nepieciešams uzlabojums; 

 summatīvā vērtēšana – veic mācību noslēguma posmā, lai novērtētu kopējo situāciju 

vai sasniegumus, koncentrējot uzmanību uz vispārējām prasmēm un zināšanām, lai 

noskaidrotu atgriezenisko saiti attiecībā uz sasniegtajiem mācību mērķiem un 

uzdevumiem; lai noskaidrotu mācību procesā notiekošo; lai iegūtu informāciju 

lēmumu pieņemšanai par savu un izglītojamo darbu; lai noteiktu, kādā mērā 

izglītojamais sasniedzis mācību mērķi. Ar summatīvo vērtēšanu tiek pārbaudīts, vai 

izglītojamais ir apguvis konkrētās tēmas vai mācību kursa saturu. 

21. Izglītojamais, vienojoties ar pedagogu, var uzlabot vērtējumu pārbaudes darbā vienu reizi 

2 nedēļu laikā pēc darba rezultātu paziņošanas. 

22. Ja izglītojamais nav bijis skolā, viņam tēma jāapgūst patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas. 

23. Tēmas nobeiguma pārbaudes darbi un radošie darbi pedagogam jāizlabo un rezultāti 

jāpaziņo nedēļas laikā. 

 
24. Minimālais vērtējumu skaits ballēs semestrī: 

 

Stundu 
skaits 
nedēļā 

1 2 3 4 5 6 

Vērtējumu   
skaits 
ballēs 

2 3 3 3 4 4 

 
 

 



25. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, vērā tiek ņemti šādi vērtēšanas 
kritēriji: 

 
Balles Darba veikšanas apjoms 

10 95 % - 100 % 
9 87 % - 94 % 
8 78 % - 86 % 
7 70 % - 77 % 
6 58 % - 69 % 
5 46 % - 57 % 
4 33 % - 45 % 
3 20 % - 32 % 
2 10 % - 19 % 
1 0 % - 9 % 

 
 
 
 

VII  Mācību sasniegumu vērtēšana mājas darbos.  
 
26. Izglītojamā ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” / ”neieskaitīts”. Lielāka apjoma 

tematiskos mājas darbus skolotājs var vērtēt 10 ballu skalā.             

 
 

 

VIII Vērtējumu atspoguļošana e- klases žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās 
 

27. Skolēna iegūtie vērtējumi tiek izlikti e-klases žurnālā: 

              27.1. par mutiska pārbaudījuma veikšanu - tajā pašā dienā; 

              27.2. par kārtējo rakstisko pārbaudes darbu (kas vērtēts procentos) – līdz nākošajai  

  mācību stundai; 

27.3. par apjomīgu rakstisku darbu (domrakstu, projektu, tēmas nobeiguma darbu u.c.) 

      - nedēļas laikā pēc darba nodošanas; 

  27.4.  ieraksti e-klases žurnālā tiek veikti līdz plkst.1700. 

28. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas 

saziņas formas: 

 e - klases žurnāls; 

 skolēna dienasgrāmata (1.- 4. kl.); 

 sekmju izraksti; 



 individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas 

administrāciju. 

29. Semestra un gada vērtējumus izliek, ņemot vērā visus noteiktos tēmu nobeiguma 

pārbaudes darbu vērtējumus. 

30. Semestra vērtējums: 

 30.1. Nosakot vērtējumu semestrī, vērtē skolēna zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, 

apkopojot mācību sasniegumus 10 ballu darbos. 

 30.2. Izliekot semestra vērtējumu, jāņem vērā tikai uzlabotie vērtējumi darbos, 

izņemot, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu. 

 30.3. Izliekot vērtējumu semestrī, tiek ņemti vērā visi iegūtie vērtējumi ballēs, vidējo 

vērtējumu noapaļojot  

Noapaļotais vidējais vērtējums sākot ar: Vērtējums semestrī: 
 1 
1,5 2 
2,5 3 
3,5 4 
4,6 5 
5,6 6 
6,6 7 
7,6 8 
8,6 9 
9,6 10 
  

 30.4. Mājas vai patstāvīgo darbu neizpilde nevar ietekmēt semestra vai gada vērtējumu 

mācību priekšmetā. 

 30.5. Divas nedēļas pirms semestra vērtējuma izlikšanas datuma skolotāji neplāno 

pārbaudes darbus un citus pārbaudes darbus, kas ietekmētu apkopojošo vērtējumu semestrī 

(izņemot gadījumus, kad skolēns ir ilgstoši slimojis). 

 30.6. Izliekot gada vērtējumu, noteicošais ir otrā semestra vērtējums. 

 30.7 Ja otrajā semestrī ir par vienu balli lielāks vai mazāks vērtējums kā pirmajā 

semestrī, tad izliek otrā semestra vērtējumu. 

 30.8 Ja pirmajā un otrajā semestrī vērtējumi atšķiras vairāk kā par vienu balli, tad 

rēķina pirmā un otrā semestra vidējo aritmētisko. 

 

 



31. Pedagogi: 

31.1. Ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu; 

31.2. Iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību; 

 31. 3. Ja izglītojamais nav piedalījies mācību stundā, kurā ir bijis tēmas noslēguma 

darbs, pedagogs e-klases žurnālā vērtējuma vietā ieraksta ”nv”(“nav vērtējuma” - informējošs 

raksturs).Izglītojamajiem ir jāveic pedagoga noteiktie pārbaudes darbi 2 nedēļu laikā pēc 

atgriešanās izglītības iestādē. Ja izglītojamais noteiktajā laikā nav veicis darbu un nav saņēmis 

vērtējumu ballēs, pedagogs e-klases žurnālā vērtējuma tabulā ieraksta  “0” (nulle punkti) un 

vērtējums ir 1balle. 

 31.4. Ierakstu n/v semestrī vai gadā izdara, ja izglītojamais objektīvu iemeslu dēļ vai 

neattaisnotu kavējumu dēļ nav saņēmis nevienu vērtējumu. Ja izglītojamais ieguvis kaut vienu 

vērtējumu ballēs, n/v neizliek; 

 31.5. Pedagogs drīkst anulēt darbu vai tā daļu, ja darbs veikts, izmantojot neatļautus 

paņēmienus (interneta resursu pārrakstīšana, norakstīšana no cita izglītojamā darba, patvaļīga 

darba varianta maiņa utt.), visa darba anulēšanas gadījumā skolēns saņem vērtējumu 1; 

31.6. Darbā nedrīkst būt lasāmi cilvēka cieņu, personību aizskaroši izteikumi, 

zīmējumi; 

31.7. Visus jautājumus, kas saistīti ar izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanu, risina, 

izmantojot pēctecības principu: izglītojamais; viņa vecāki vai likumiskie pārstāvji, mācību 

priekšmeta pedagogs, klases audzinātāja, direktora vietnieks, direktors. 

 
 

IX Skolēnu pozitīvu mācību rezultātu motivēšanas pasākumi 
  
32. 4.līdz 9.klašu skolēni 1.semestra un mācību gada beigās  saņem atzinības rakstu par 

labām un teicamām sekmēm, kuriem 1. semestri  un mācību gadu beidzot vidējā atzīme ir 

7,0 balles un augstāk un nav vairāk par diviem 6 kādā no mācību priekšmetiem (4.klases 

skolēniem ne vairāk par vienu 6). 

33. 2.un 3.klasē Atzinības rakstu saņem skolēni, kuri latviešu valodā un matemātikā 1. 

semestrī vai gada beigās  un 3. klasē angļu valodā semestra vai gada beigās ir saņēmuši 

vērtējumu ne mazāk par 7 ballēm. 



34. Zelta liecību  saņem skolēni, kuriem liecībā visos mācību priekšmetos ir tikai 8, 9 un 

10 balles un 1. semestra un gada beigās vidējā atzīme ir 8,5 balles un vairāk. 

35. Sudraba liecību  saņem skolēni, kuriem liecībā visos mācību priekšmetos ir tikai 7, 8, 

9, 10 balles un 1. semestra un gada beigās vidējā atzīme ir 8 balles un vairāk. 

 

Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 1.septembrī apstiprināto „Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību”.   

 
 
Direktore     G.Dūle 
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