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KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK VĒRTĒTI SKOLĒNU SASNIEGUMI MĀCĪBU DARBĀ 

 

Launkalnē 

2020. gada 31. augustā 

Pamatojoties uz: 

1. Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu; 

2. MK 27.11.2018. noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 15. punktu un 

11. pielikuma 19. punktu un 12. pielikuma 21. punktu. 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Pamatizglītības apguvē Launkalnes sākumskola realizē 27.11.2018. MK 

noteikumus Nr. 747 “Noteikumi par valsts 

            pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

            standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”. 

2. Vērtēšanas prasības jāievēro visu mācību priekšmetu skolotājiem. 

3. Termini un apzīmējumi: 

 

i – ieskaitīts, 

ni – neieskaitīts, 

nv – nav vērtējuma, 

a – atbrīvots, 

n – nav skolā, 

S – sācis apgūt, 

T – turpina apgūt, 

A – apguvis, 

P – apguvis padziļināti, 

PD – pārbaudes darbs, 

OPD – obligātais pārbaudes darbs. 

 

Formatīvā vērtēšana – nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, kas 

nodrošina izglītojamā un skolotāja atgriezenisko saiti par izglītojamā tā brīža 

sniegumu. 

Summatīvā vērtēšana – organizē mācīšanās posma noslēgumā, lai novērtētu un 

dokumentētu izglītojamā mācīšanās rezultātu ( temata, semestra, mācību gada 

noslēgumā). 

 

 

 



II Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi un uzdevumi 

 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir izglītojamā sasniegtā mācību 

rezultāta raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā zināšanu un prasmju 

apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

5. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

 konstatēt katra izglītojamā mācību sasniegumus atbilstoši valsts standarta 

prasībām, ievērojot viņu mācīšanās vajadzības un individuālās īpatnības, 

 veikt mācību procesa plānošanu un nepieciešamās korekcijas izglītojamo 

mācību sasniegumu uzlabošanai, 

 motivēt izglītojamos uzlabot savus mācību sasniegumus, 

 sekmēt izglītojamo atbildību par saviem mācību rezultātiem, mācot viņiem 

veikt objektīvu sava darba pašvērtējumu. 

 

III Vērtēšanas pamatprincipi 

 

6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi: 

  prasību atklātības un skaidrības princips, 

  pozitīvo sasniegumu summēšanas princips, 

 vērtējuma atbilstības princips, 

 vērtēšanas regularitātes princips, 

 vērtēšanas obligātuma princips, 

 vērtējuma noteikšanai izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips. 

 

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, apjomu, skaitu, izpildes laiku un 

vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot attiecīgā 

mācību priekšmeta programmu. 

8. Minimālais vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā semestrī:  

 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

1 2 3 4 5 6 

Pārbaudes 

darbu 

skaits 

2 2 3 4 5 5 

Minimālais 

vērtējumu 

skaits (t.sk. 

obligātie 

pārbaudes 

darbi) 

3 3 4 5 6 6 

 

9. Apzīmējumu “nv” skolotājs lieto, ja izglītojamais: 

 bez attaisnojoša iemesla nav darbu izpildījis, 

 atrodas mācību stundā, bet nav nodots darbs, 

 atsakās atbildēt vai veikt doto uzdevumu, 

 nav veicis 10 ballēs vērtējamo darbu. 

 

10. Pārbaudes darbu organizācija: 



 skolotājs katra semestra sākumā izstrādā OPD grafiku, ar kuru var 

iepazīties e-klasē, 

 dienā drīkst būt viens OPD, 

 OPD drīkst atcelt vai pārcelt pamatotu iemeslu dēļ, ko dara zināmu 

izglītojamajiem, 

 Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav veicis 10 ballēs vērtējamo 

OPD, skolotājs e-žurnālā raksta “n/nv”. Izglītojamajam darbs jāveic 2 

nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā, 

 OPD rezultātus izglītojamajam paziņo 5 darba dienu laikā, 

 vecākiem ir tiesības iepazīties ar sava bērna novērtētu OPD individuāli pie 

skolotāja un saņemt iegūtā vērtējuma pamatojumu. 

 

IV Vērtējuma atspoguļošana 

 

11. Formatīvā vērtēšana 1. un 4. klasē tiek izteikta līmeņos: 

 

S – sācis apgūt 

0 - 29% 

Ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve. 

Demonstrē sniegumu ar skolotāja atbalstu zināmā 

tipveida situācijā. 

Ir nepieciešams atbalsts un regulāri skolotāja 

apstiprinājumi uzdevuma izpildei. 

Jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko 

mācību saturu. 

 

T – turpina apgūt 

30 – 69% 

Sniegums liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts 

sasniegts daļēji un tas nav noturīgs. 

Demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida 

situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, 

ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus. Dažkārt 

nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevumu 

izpildei. 

Jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, 

izpratni, pamata prasmes mācību jomā, caurviju prasmes 

un attieksmes. 

A – apguvis 

70 – 89% 

Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas 

ir noturīgs. 

Demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan 

nepazīstamā situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi. 

Ir gatavs mācību satura turpmākai apguvei nākamajā 

klasē. 

P – apguvis padziļināti 

90 – 100% 

Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts padziļināti un 

ir noturīgs. 

Spēj pamatot atbilstošas stratēģijas izvēli. 

Demonstrē sniegumu zināmā un nepazīstamā situācijā. 

Ir pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo rezultātu. 

 

12. 2. un 3. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu 

valodu un matemātiku, kā arī angļu valodu 3. klasē, kur vērtē 10 ballu 

skalā. Aprakstošais vērtējums klases žurnālā e-klasē un liecībā tiek uzrādīts 

ar šādiem apzīmējumiem: 



“+”- jā (zināšanu un prasmju līmenis ir 80 – 100% apmērā) 

“/” – daļēji (zināšanu un prasmju līmenis ir 40 – 79% apmērā) 

“-“ – vēl jāmācās (zināšanu un prasmju līmenis ir 0 – 39% apmērā) 

 

13. 4. klasē 2020./2021. m. g. skolēnu mācību sasniegumi nevar tikt vērtēti ar 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

14. Skolēnu mācību sasniegumus 4. klasē visos mācību priekšmetos summatīvajā 

vērtēšanā vērtē 10 ballu skalā. Pārbaudes darbu (mutisku, rakstisku, 

praktisku, kombinētu) 10 ballēs pedagogs vērtē saskaņā ar e-klases pārbaudes 

darbu apguves procentiem. 

Balles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguves 

% no 

0 15 30 40 50 60 70 80 90 96 

 

15. Vienlaikus vērtējuma izlikšana semestrī nodrošina vienlīdzības principa 

ievērošanu, nenostādot izglītojamos nevienlīdzīgā situācijā un nepieļaujot, 

piemēram, ka izglītojamā gala vērtējuma izlikšanā vienas klases ietvaros tiek 

ņemts vērā atšķirīgs obligāti veicamo uzdevumu skaits. 

16. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, izpildes 

laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot 

ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasības. Ar vērtēšanas kritērijiem 

izglītojamie jāiepazīstina pirms pārbaudes darba izpildes. 

17. Gadījumos, kad vērtējums semestrī “izšķiras”, to noapaļo “uz augšu”, ja 

semestra vērtējums sasniedz 2/3 no nākamās balles (piemēram, ja vidējais 

vērtējums 6,67 un augstāk, semestrī izliek 7). Semestra vērtējumu noapaļo 

“uz leju”, ja tas nesasniedz 2/3 no nākamās balles (piemēram, ja vidējais 

vērtējums 6,66 un zemāk, semestrī izliek 6). Vērtējuma noapaļošanā drīkst 

ņemt vērā arī izglītojamā ikdienas mācību darbu (centību, aktivitāti mācību 

procesā, vērtējumus tematu noslēguma PD, mājas darbu veikšanu). 

18. Gada vērtējumu izliek, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vidējo vērtējumu. 

Ja vērtējums “izšķiras”, vērā ņem 2. semestra noslēguma pārbaudes darba 

vērtējumu. 

 

V Vērtējumu uzlabošana 

 

19. Izglītojamajam ir tiesības uzlabot mācību sasniegumus – atkārtoti veicot 

OPD. Uzlabotais vērtējums tiek fiksēts e-klasē tajā pašā ailē, kurā ir 

labojamais vērtējums, rakstot to aiz slīpsvītras. 

20. Pēc OPD izlabošanas skolotājs iepazīstina izglītojamos ar darba rezultātiem. 

 

 

Direktore                                                                               Ināra Grundāne 

 

 

 


