
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

  Cēsu novada Amatas pagastā 

 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

30.08.2022.             Nr. 1- 6/10 

Izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 10.panta otro daļu; 

Ministru kabineta noteikumi 2018. gada 27. novembra Nr.747 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem″ 15.punkts 

Ministru kabineta noteikumi 2019. gada 3. septembra Nr.416 „Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem″ 20.punkts un 11.pielikuma 16.punkts  

Ministru kabineta 2022. gada 11.janvāra  noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības 

izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 

 

I Vispārīgie noteikumi. 

1. Izglītības programmas apguves plānotos rezultātus kopumā nosaka programmas galvenie 

uzdevumi un izglītības jomām raksturīgie uzdevumi. Konkrēto mācību priekšmetu apguvē 

sasniedzamie rezultāti un vērtēšanas metodika ir definēta attiecīgo mācību priekšmetu 

standartos. Katra priekšmeta apguves efektivitāti nosaka mācību mērķu, uzdevumu, satura, 

metožu, vērtēšanas, mācību organizatorisko priekšnosacījumu, pedagoga, izglītojamā un 

izglītojamo grupas daudzveidīgā mijiedarbība, kuras centrā ir izglītojamais. 

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – vērtēšanas kārtība) Spāres 

pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) nodrošina vienotu pieeju izglītojamo snieguma 

vērtēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Kārtība nosaka: 

1. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi un uzdevumus; 

2. mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un veidi; 

3. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošanu  un īstenošanu; 

4. mācību sasniegumu vērtēšanas  organizēšanu un vadīšanu; 

5. mācību sasniegumu vērtēšanu ikdienas darbos; 

6. mācību sasniegumu vērtēšana  pārbaudes darbos (summatīvā vērtēšana); 

7. mācību sasniegumu vērtējumu uzlabošanu; 

8. mājasdarbu sistēmu un vērtēšanu; 

9. semestra un gada vērtējumu izlikšanu; 

10. sadarbība ar izglītojamo vecākiem. 

 

II Vērtēšanas kārtībā lietotie termini 

4. Aprakstošais vērtējums – īss mutisks vai rakstisks vērtējums par  izglītojamo mācību darbu, 

darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību 

sasniegumu dinamiku atbilstoši  izglītojamo spējām. 
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5. Kārtējais pārbaudes darbs – mācību priekšmeta standartā noteikto zināšanu, prasmju, 

iemaņu un attieksmju pārbaudes forma mācību procesa laikā.  

6. Noslēguma pārbaudes darbs – mācību priekšmeta standartā noteikto zināšanu, prasmju un 

iemaņu pārbaudes forma mācību procesa laikā apgūstamā temata noslēgumā.  

7. Diagnosticējošā vērtēšana izvērtē izglītojamā mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidro 

nepieciešamo atbalstu. 

8. Formatīvā vērtēšana – vērtēšanas veids mācību procesā, kurā izglītojamie zina savu 

sniegumu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, zina, kā to var uzlabot.  

9. Summatīvā vērtēšana – vērtēšanas veids mācīšanās posma (temata, temata loģiskas daļas u. 

tml.) noslēgumā mācīšanās rezultāta novērtēšanai. 

10. Pārbaudes darbu grafiks (e-klasē – pārbaudes darbu plānotājs) – grafiks, kurā tiek reģistrēti 

izglītojamiem plānotie  pārbaudes vai summatīvās vērtēšanas darbi. Grafiku publicē e-klasē, 

kur tas ir pieejams visiem izglītības iestādes e-klases lietotājiem. 

 

III Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

11. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamo 

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamo sabiedriskai un individuālai dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi.  

12. Mācību snieguma vērtēšanas uzdevumi:  

1. konstatēt katra izglītojamā apgūtās zināšanas, prasmes un attieksmes mācību procesa 

plānošanai un uzlabošanai;  

2. veicināt izglītojamo atbildību un motivāciju, iesaistot viņus vērtēšanas procesā;  

3. noteikt izglītojamā mācību sasniegumus;  

4. sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot izglītojamajiem veikt 

pašvērtējumu; 

5. veikt nepieciešamo mācību procesa plānošanu izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

6. plānot nepieciešamo atbalstu, ievērojot izglītojamā veselības stāvokli un vajadzības; 

7. veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību.  

 

III Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi   

13. Izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka Ministru kabineta noteikumi: 

1. sistemātiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru 

raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbības kopums; 

2. atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas 

izglītojamam ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību 

snieguma vērtēšanas kritēriju; 

3. metodiskās daudzveidības princips -  mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus 

vērtēšanas metodiskos paņēmienus; 

4. iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena izglītojamā 

dažādām  mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, izglītojamā 

snieguma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam; 

5. izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, 

tiek ņemta vērā izglītojamā individuālā mācību snieguma attīstības dinamika.  

 

IV Mācību sasniegumu vērtēšanas  organizēšana un vadīšana 
14. Lai noteiktu izglītojamā attīstību un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu, izglītības iestādē 

mācību sasniegumu vērtēšanā ievērota pēctecība un regularitāte:  
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1. direktora vietniece izglītības jomā mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē 

iepazīstina pedagogus ar veiktajām izmaiņām vērtēšanas kārtībā, ja tādas notikušas; 

2. pedagogi, pamatojoties uz mācību priekšmetu standartiem un programmām, sastāda 

tēmas noslēguma pārbaudes darbu tematisko plānojumu mācību gadam; 

3. katru mēnesi pedagogi ieraksta tēmas noslēguma pārbaudes darbu norises laiku 

izglītības iestādes pārbaudes darbu grafikā; 

4. direktora vietniece izglītības jomā ne retāk kā 4 reizes gadā pārbauda, kā pedagogi veic 

izglītojamo mācību sasniegumu ierakstus e-klases žurnālos. Par veiktās kvalitātes 

kontroles rezultātiem e-žurnāla vēstulē tiek informēti visi izglītības iestādes pedagogi; 

5. direktora vietniece izglītības jomā apkopo pārbaudes, valsts pārbaudes darbu 

(kvalifikācijas eksāmenu) rezultātu analīzes, veic mācību darba analīzi semestra un gada 

noslēgumā; 

6. pedagogi ievēro vienotu pieeju gan kārtējo, gan valsts pārbaudes darbu  (kvalifikācijas 

eksāmenu) rezultātu apstrādē, analīzē, arī vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanā; 

7. pedagogi apkopo izglītojamo mācību sasniegumus un analizē izaugsmes dinamiku; 

8. pedagogam pārbaudes darbus izlabo un vērtējums atspoguļo e-klases žurnālā 5 

darbadienu laikā; 

9. tekstveides darbus (domraksti, esejas u.c. radošie darbi) pedagogi izlabo un vērtējums 

atspoguļo e-žurnālā 10 darbadienu laikā; 

10. pēc darba novērtēšanas, pedagogs nākamajā mācību stundā pēc vērtējumu 

atspoguļošanas e-žurnālā ar pārbaudes darbu rezultātiem iepazīstina izglītojamos, 

veicot sasniegto rezultātu analīzi; 

11. klases audzinātājs vismaz vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 

5.datumam izsniedz izglītojamajiem drukātus sekmju izrakstus;   

12. Pedagogi veic ierakstus elektroniskajā žurnālā par katru stundu līdz konkrētās darba 

dienas plkst.17:00, fiksējot gan izglītojamā mācību priekšmeta stundas kavējumus (“n”), 

gan kārtējās pārbaudes (S, T, A, P) un pārbaudes darbu (summatīvais vērtējums) 

neizpildi (“nv”), kā arī informēt par veicamajiem mājasdarbiem. 

15. Izglītības iestādē ir noteikts minimālais vērtējumu skaits, kas izglītojamam jāsaņem mācību 

semestra ietvaros katrā priekšmetā (skatīt tabulu Nr.1 ). 

Tabula Nr.1 

4. – 9. klašu, profesionālās pamatizglītības minimālais vērtējumu skaits semestrī 

Stundu skaits nedēļā 
Kopīgs formatīvo vērtējumu 

skaits semestrī (STAP, %) 

Pārbaudes darbu skaits 

semestrī (ballēs) 

1 3 2 

2 4 3 

3 6 3 

4 7 4 

5 8 5 

6 un vairāk 9 5 

 

16. Vienā dienā nedrīkst plānot vairāk par vienu pārbaudes darbu. 

  

V  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas apraksts 
17. Mācību sasniegumus/sniegumu atspoguļojums  1.- 9. klasēs, arodklasēs:  

Tabula Nr.2 

Klase/grupa Formatīvā vērtēšana Summatīvā vērtēšana 

Kods 21015811 
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1. Pie atbilstoša apguves rādītāja e  
- klases žurnālā atzīmē apguves 
līmeni (STAP): 
S – sācis apgūt 
T – turpina apgūt 
A – apguvis 
P – apguvis padziļināti 

Aprakstošais vērtējums, apguves līmenis 

2. Pie atbilstoša apguves rādītāja e  
- klases žurnālā atzīmē apguves 
līmeni (STAP): 
S – sācis apgūt 
T – turpina apgūt 
A – apguvis 
P – apguvis padziļināti 

Aprakstošais vērtējums, apguves līmenis 

3. Pie atbilstoša apguves rādītāja e  
- klases žurnālā atzīmē apguves 
līmeni (STAP): 
S – sācis apgūt 
T – turpina apgūt 
A – apguvis 
P – apguvis padziļināti 

Aprakstošais vērtējums, apguves līmenis 

4. Pie atbilstoša apguves rādītāja e  
- klases žurnālā atzīmē apguves 
līmeni (STAP): 
S – sācis apgūt 
T – turpina apgūt 
A – apguvis 
P – apguvis padziļināti 

Aprakstošais vērtējums apguves līmeņos 
Latviešu valoda, matemātika 10 ballu skalā 

5. Izteikts procentos/ apguves 
līmeņos (STAP) 

10 ballu skalā 

6. Izteikts procentos/ apguves 
līmeņos (STAP) 

10 ballu skalā 

7. Izteikts procentos/ apguves 
līmeņos (STAP) 

10 ballu skalā 

8. Izteikts procentos/ apguves 
līmeņos (STAP) 

10 ballu skalā 

9. Izteikts procentos/ apguves 
līmeņos (STAP)  

10 ballu skalā 

Profesionālā izglītība 

1.- 3. grupa Izteikts procentos 10 ballu skalā 

Kods 21015911 

1.,2.,3.,4., 
5.,6.,7.,8.,9. 

Pie atbilstoša apguves rādītāja e  
- klases žurnālā atzīmē apguves 
līmeni (STAP): 
S – sācis apgūt 
T – turpina apgūt 
A – apguvis 
P – apguvis padziļināti 

Atbilstoši individuālajai programmai vērtē 
aprakstoši un apguves līmeņos. 

 

18. Ieraksts “atbrīvots” (“atb”) tiek lietots sportā, ja izglītojamais piedalās mācību procesā, taču 

veselības problēmu dēļ ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir uzrādījis medicīnas darbinieka 

izsniegtu izziņu sporta pedagogam. Tad izziņu nodod klases audzinātājam, kurš to iesniedz 

izglītības iestādes medicīnas māsai.  
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19. Ja izglītojamais ar ārsta zīmi atbrīvots no sporta trīs un vairāk nedēļas, viņam šajā laika 

periodā iegūstamie vērtējumi nav jāsaņem. 

20.  Ja izglītojamais nav piedalījies mācību stundā, kurā ir bijis pārbaudes darbs (summatīvais 

vērtējums), pedagogs e-žurnālā vērtējuma vietā raksta “nv” (“nav vērtējuma”). Izglītojamais 

veic pedagoga noteikto pārbaudes darbu 10 darba dienu laikā pēc atgriešanās izglītības 

iestādē.  

21.  Ieraksts „nav vērtējums” („nv”) uzrāda nevis vērtējumu, bet vērtējuma neesamību un nav 

uzskatāms par vērtējumu. 

 

VI Mācību sasniegumu vērtēšana ikdienas darbos 

22. Ikdienas mācību procesā notiek formatīvā vērtēšana. Veicot formatīvo vērtēšanu, (ikdienas 

darbā un mājas darbos, lai kontrolētu izglītojamo zināšanu iegaumēšanas un lietošanas 

līmeni (izzinātu, vai izglītojamie ir sapratuši, apguvuši mācību saturu  pedagogs mācību 

sasniegumus vērtē:    

1. 4.-9.  klasē vērtē procentos vai apguves līmeņos „sācis apgūt”, „turpina apgūt”, 

„apguvis”, „apguvis padziļināti”; 

2. 4. -9. klasei un 1.-3. grupai lielāka apjoma tematiskos mājas darbus pedagogs var vērtēt 

10 ballu skalā. Ja izglītojamais nav veicis mājas darbu, pedagogs ieraksta „nv” (nav 

vērtējuma) ; 

3. aprakstošā vērtēšanas sistēmā izmanto šādu vērtēšanas skalu: 

Tabula Nr.3 

1.-9. klasē un 1.-9. c līmeņa klasēs 

A
p

gu
ve

s 
līm

en
is

 

Sācis apgūt 

„SA” 

Veiktā darba apjoms  

0 – 24 % 

  izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka ir uzsākta plānotā sasniedzamā 

rezultāta apguve; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu 

zināmā tipveida situācijā. Izglītojamam nepieciešams atbalsts 

un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma izpildei; 

 izglītojamam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi 

apgūtu tālāko mācību saturu. 

Turpina apgūt 

„TA” 

Veiktā darba apjoms 

25 – 49 % 

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts 

sasniegts daļēji un tas nav noturīgs; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi 

tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā 

situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus. 

Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma 

izpildei; 

 izglītojamam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas 

zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību jomā, caurviju 

prasmes un attieksmes. 

Apguvis 

„AG” 

Veiktā darba apjoms 

50 – 74 % 

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts 

sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; 
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  izglītojamais demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida 

situācijā, gan nepazīstamā situācijā. Uzdevumu izpilda 

patstāvīgi; 

 izglītojamam ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei 

nākamajā klasē. 

apguvis padziļināti 

„AP” 

Veiktā darba apjoms 

75 – 100 % 

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts 

sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot 

atbilstošās stratēģijas izvēli; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu zināmā tipveida situācijā, 

nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; 

 izglītojamais ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei 

nākamajā klasē. Šis līmenis nenozīmē, ka izglītojamais ir 

pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo rezultātu. 

23. Formatīvajam vērtējumam ir informatīvs raksturs, tas nevar ietekmēt izglītojamā vērtējumu 

pārbaudes darbā, kas tiek vērtēts 10 ballu skalā, bet tas var tikt ņemts vērā semestra 

vērtējuma noapaļošanā.  

24. Pirms summatīvā vērtējuma mācību priekšmeta žurnālā ir vēlams vismaz viens formatīvais 

vērtējums.  

 

VII Mācību sasniegumu vērtēšana  pārbaudes darbos (summatīvā vērtēšana) 

25. Izglītojamā mācību sasniegumus - summatīvās vērtēšanas darbus vērtē 10 ballu skalā, 

saskaņā ar valsts standartos noteiktajiem kritērijiem:  

1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;  

2. apgūtās pamatprasmes mācību jomā un caurviju prasmes; 

3. attīstītie ieradumi un attieksmes, kas apliecina vērtības un tikumus;  

4. mācību sasniegumu attīstības dinamika.  

26. Attīstīto ieradumu, attieksmju un izaugsmes dinamikas vērtējuma īpatsvars nepārsniedz 10% 

no kopējā punktu skaita pārbaudes darbā, un tas tiek fiksēts kā summatīvā vērtēšanas darba 

pēdējais uzdevums. 

27. Pārbaudes darbs vai ilgākā laika periodā veicamais darbs veido summatīvo vērtējumu, kas 

tiek izteikts ballēs.  

28. Izglītojamam ir jānokārto visi summatīvās vērtēšanas darbi.  

29. Par summatīvās vērtēšanas pārbaudes darbu pedagogs informē izglītojamos vismaz nedēļu 

pirms darba izpildes.  

30. Pirms summatīvās vērtēšanas  izglītojamais ir informēts par sasniedzamo rezultātu un 

vērtēšanas kritērijiem   Pedagogs formulētus kritērijus ieraksta klases žurnālā. 

31. 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. 

 

Tabula Nr.4 

Mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā 

Izglītojamais iegūst 

vērtējumu 9 un 10 

balles, ja 

 ir apguvis zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās, 

caurviju prasmes un spēj mācību saturu patstāvīgi izmantot jaunu 

zināšanu veidošanai un kompleksu problēmu risināšanai mainīgās 
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reālās dzīves situācijās; 

 prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt 

domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

 spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, 

samērojot ar realitāti; 

 spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 

paredzēt sekas; 

 prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību 

problēmu risināšanā; 

Izglītojamais iegūst 

vērtējumu 6, 7 un 8 

balles, ja 

 spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai tuvu 

tam), saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no 

mazsvarīgā; 

 prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai 

pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību 

uzdevumus; 

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

 mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

 ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

 mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi. 

Izglītojamais iegūst 

vērtējumu 4 un 5 

balles, ja: 

 ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no 

mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus un 

likumsakarības, risina lielāko daļu tipveida uzdevumu bez kļūdām; 

 mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; 

 mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga 

norādījumus; 

 var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto mācību 

saturu; 

 maz attīstītas sadarbības un saziņas prasmes; 

 mācību sasniegumi attīstās. 

Izglītojamais iegūst 

vērtējumu 1, 2 un 3 

balles, ja: 

 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; 

 mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko 

no mazsvarīgā; 

 personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava viedokļa; 

 nav attīstīta sadarbības prasme; 

 mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

32. Pārbaudes darbs notiek rakstos, mutvārdos vai kombinētā veidā. 

33. Izmantojot kriteriālo vērtēšanu, pedagogs ievēro šādu vērtēšanas skalā noteikto proporciju 

starp darba izpildes kopprocentu un vērtējumu ballēs:  

  Tabula Nr.5 

Vērtējum

s balles 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Darba 

izpildes% 
0-7 8-16 17-24 25-36 37-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

90–

100 
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Snieguma 

līmenis 
Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

34. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ – slimība, sporta sacensības, mācību olimpiāde, 

konkurss, skate – nav varējis veikt pārbaudes darbu, izglītojamais vienojas ar pedagogu par 

pārbaudes darba norises iespēju, bet tam jānotiek 10 darba dienu laikā no brīža, kad 

izglītojamais ir atgriezies izglītības iestādē.  

35. Pedagogs izglītojamajam vai viņa likumiskajam pārstāvim uz vietas izglītības iestādē paša 

pedagoga klātbūtnē pēc pieprasījuma uzrāda novērtētu izglītojamā pārbaudes darba 

oriģinālu.  

36. Pārbaudes darbi tiek uzglabāti mācību priekšmeta pedagoga darbu mapē līdz nākamā mācību 

gada sākumam. 

37. Par godprātīgu gatavošanos, iegūtu atzinību vai godalgotu vietu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās un izglītības iestādes pasākumos novērtē izglītojamo ar 

ballēm, fiksējot to e – žurnālā. 

 

 VIII Mācību sasniegumu vērtējumu uzlabošana 

38. Izglītojamais ir tiesīgs uzlabot mācību sasniegumu vērtējumu pārbaudes darbā vienu reizi 10 

darbadienu laikā no vērtējuma saņemšanas brīža, vienojoties ar pedagogu par darba 

veikšanas laiku.  

39. Mācību sasniegumus var uzlabot, veicot atkārtoti saturiski līdzvērtīgu darbu: 

1. matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā un dabaszinībās  izglītojamajam pirms 

atkārtotā pārbaudes darba veikšanas ir jāsagatavojas, veicot iepriekšējā pārbaudes 

darba kļūdu labojumus un izpildot pedagoga dotos norādījumus; 

2.  pārējos mācību priekšmetos izglītojamajam pirms atkārtotā pārbaudes darba veikšanas 

ir jāsagatavojas, izpildot pedagoga dotos norādījumus; 

3. izliekot e-žurnālā uzlaboto vērtējumu, tiek saglabāts arī iepriekš iegūtais vērtējums, kas 

netiek ņemts vērā, izliekot semestra gala vērtējumu. Izņemot gadījumus, ja uzlabotie 

vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu.  

 

IX Mājasdarbu sistēma un vērtēšana 

40. Mājasdarbu skaitu 1.-9. klasēm nosaka pedagogs. 

41. Mājasdarbi 1.-9. klasei tiek vērtēti apguves līmeņos (skat.3. tabula) 

42. Mājasdarbu pārbaudi un vērtēšanu, izmantojot daudzveidīgus vērtēšanas paņēmienus, veic 

pedagogs vai izglītojamais pats (pašvērtējums). Mājas darbu pārbaudē un vērtēšanā var tikt 

iesaistīti arī citi klases izglītojamie (savstarpējais vērtējums). 

  

X Semestra un gada vērtējumi 

43. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetā tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī 

saņemtos vērtējumus: 

1. aprakstošā vērtēšanas sistēmā apkopojošo semestra vērtējumu par mācību 

sasniegumiem liecībā ieraksta, ņemot vērā atbilstošos apguves rādītājus. Pedagogs var 

veikt ierakstus brīva teksta formā par mācību sasniegumiem konkrētajā semestrī vai 

mācību gadā kopumā;  

2. izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu semestrī veido semestrī paredzētajos 

pārbaudes darbos iegūtie vērtējumi ballēs, kas atspoguļo izglītojamo zināšanu un 

prasmju atbilstību valsts standarta noteiktajām prasībām; 

44. Izglītojamais iegūst “nv” semestrī, ja semestrī nav saņēmis izglītības iestādes noteikto 

pārbaudes darbu vērtējumu skaitu semestrī (1.tab.). 
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45. Tēmas noslēguma pārbaudes darbi ir jāpilda visiem izglītojamajiem. 

46. Ja izglītojamais 1.semestrī ir saņēmis nepietiekamu gala vērtējumu („nv”) vienā vai vairākos 

mācību priekšmetos, tad izglītojamais saņem individuālu mācību darba plānu 2.semestrim, 

kuru izstrādā direktora vietniece izglītības jomā un attiecīgā mācību priekšmeta/u pedagogs/i 

un to iesniedz apstiprināšanai direktorei.  

47. Izglītojamais iegūst „nv” gadā, ja kādā no semestriem ir „nv”. 

48. Ja izglītojamam (1. – 9. klasei, 1.-3. grupai) mācību priekšmetā gada vērtējumā ir ieraksts 

„nv”, tad tas tiek iekļauts nepietiekamo vērtējumu skaitā un izglītības iestādes pedagoģiskā 

padome piešķir mācību gada pagarinājumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

49. Ja vērtējums netiek iegūts, tad izglītības iestādes pedagoģiskā padome lemj par izglītojamā 

pārcelšanu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, ņemot vērā 2022. gada 11.janvāra MK 

noteikumus Nr.11. 

50. Izliekot izglītojamā semestra vērtējumu, pedagogs noapaļo vērtējumu uz augšu, ja pirmais 

cipars aiz komata ir 5 vai vairāk.  

51. Izliekot izglītojamā gada vērtējumu, tiek ņemti vērā izglītojamo sasniegumi visos mācību gadā 

veiktajos pārbaudes darbos, noapaļojot vērtējumu uz augšu, ja pirmais cipars aiz komata ir 5 

vai vairāk.  

52. Profesionālās pamatizglītības iegūšanai izglītojamajam nepieciešams iegūt galīgo vērtējumu – 

atzīmi visos izglītības programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas 

praksē (zemāk par 4 ballēm ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā). 

53. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja izglītojamais saņēmis tajā vērtējumu – atzīmi, ne 

zemāku par „viduvēji – 5”. 

54. Ja veselības dēļ izglītojamais nespēj apgūt kvalifikācijai nepieciešamas zināšanas un prasmes, 

direktores vietniece izglītības jomā informē vecākus, ka izglītojamais saņems izziņu par 

apgūto programmas daļu, saskaņā ar 05.07.202. MK noteikumiem Nr. 398. 

55. Kvalifikācijas eksāmenā var tikt ietverti atbalsta pasākumi, kādus izglītojamais ir saņēmis 

izglītības programmas īstenošanas procesā. 

56. Pedagogi izglītojamā saņemto vērtējumu eksāmenā ieraksta e-klases žurnālā tam paredzētā 

ailē 3 dienu laikā pēc eksāmena. 

 

XI Sadarbība ar izglītojamo vecākiem 

57. Izglītojamo un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas 

saziņas formas:  

1. www.e – klase.lv; 

2. izglītojamā dienasgrāmata 1.kl. – 9.kl.; 

3. sekmju izraksts;  

4. vecāku sapulces;  

5.  individuālas sarunas ar klases audzinātāju, internāta pedagogiem priekšmetu 

pedagogiem, izglītības iestādes administrāciju. 

58. Izglītojamais ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu un viņu paraksta ieguvi sekmju izrakstā. 

Vecākiem ir pienākums reizi nedēļā izskatīt sava bērna dienasgrāmatu. 

59. Vismaz 2 reizes gadā tiek organizētas klases vecāku sapulces, kurās iepazīstina ar galvenajām 

valsts pamatizglītības standarta, mācību priekšmetu standartu, mācību programmu prasībām 

un jautājumiem, kuri saistās ar izglītības iestādes darba procesa organizāciju, kā arī vecāki 

tiek iepazīstināti ar izmaiņām ārējos un iekšējos normatīvos aktos, kuri tieši ietekmē mācību 

satura apguvi izglītības iestādē. Klases vecāku sapulces organizē izglītības iestādes 

administrācija, bet tās var tikt sasauktas arī pēc izglītības iestādes padomes iniciatīvas.  
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60. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir tiesības izmantot tikai tos klases žurnālos izdarītos 

ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Informācija jāsniedz, nesalīdzinot ar citu bērnu 

sasniegumiem. 

61. Saruna ar vecākiem, kas fiksēta e - klases žurnālā. 

  

IX Noslēguma jautājumi 
62. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem (pedagogiem) un 

izglītojamajiem. 
63. Izmaiņas Spāres pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā tiek veiktas 

ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz Metodiskās padomes ieteikumiem vai pedagoģiskās 

padomes sēdes lēmumu. 

64. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 26. augustā apstiprināto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību Nr.1-6/10 

65. Iekšējie noteikumi stājas spēkā  2022.gada 1. septembrī. 

 

APSPRIESTS 

Pedagoģiskajā padomē 26.08.2021. 

Protokola Nr.1 

 

Direktore            Rita Bukovska 

 

 Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz metodiskās 

padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem. 


