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1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Kārtības mērķis ir noteikt: 

1.1.1. skolēnu zināšanu pārbaudes kārtību; 

1.1.2. minimālo, žurnālā atspoguļojamo, vērtējumu skaitu; 

1.1.3. mājasdarbu apjomu; 

1.1.4. principus vērtējuma noteikšanai semestrī un gadā; 

1.1.5. minimālās prasības skolēna pārcelšanai nākamajā klasē. 

1.2. Kārtības mērķis ir vienādas izpratnes radīšana starp skolēniem, viņu vecākiem un 

skolotājiem par zināšanu vērtēšanas nepieciešamību, principiem un kārtību. 

1.3. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, kuri 

regulē skolēnu zināšanu pārbaudīšanas, vērtēšanas un atspoguļošanas kārtību, kā arī 

kārtību skolēnu pārcelšanai un dokumentu par pamatizglītības iegūšanu izsniegšanai. 

2. Skolēna zināšanu vērtēšanas mērķi 

2.1. Mācību norises vadīšana- atgriezeniskā saite un skolēnu motivācija. 

2.2. Mācīšanas un mācīšanās efektivitātes novērtējums. 

2.3. Skolēnu kompetences novērtējums. 

3. Skolēnu zināšanu vērtēšanas uzdevumi. 

3.1. Noteikt skolēna izglītošanās vajadzības. 

3.2. Attīstīt pašapziņas, paškontroles, pašvērtēšanas un pašdisciplīnas prasmes. 

3.3. Attīstīt spēju atbildēt par sava darba rezultātiem. 

3.4. Veicināt skolēna zināšanu uzlabošanos. 

3.5. Stimulēt skolēnu mācīties.  

3.6. Izvērtēt mācību programmu efektivitāti. 

4. Skolēnu zināšanu vērtēšanas pamatprincipi. 

4.1. Prasību atklātība un skaidrība. 

4.2. Pozitīvo sasniegumu summēšana. 

4.3. Vērtējuma atbilstība. 

4.4. Vērtēšanas veidu dažādība. 

4.5. Vērtējuma obligātums. 

4.6. Vērtēšanas regularitāte. 

5. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļa veicama visa mācību procesa laikā, un 

skolotāja tiesības ir izvēlēties piemērotāko 

5.1. vērtēšanas vietu mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, robežvērtēšana, 

nobeiguma vērtēšana). 
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5.2. vērtēšanas mērķi (diagnosticējošā vērt., veidojošā jeb formatīvā vērt., apkopojošā jeb 

summatīvā vērt.). 

5.3. vērtēšanas veidu (mutvārdos, rakstos vai kombinēti- rakstos un mutvārdos, rakstos un 

praktiski u.tml.). 

5.4. vērtēšanas saturu (zināšanu, prasmju, snieguma, kompetences vērt.). 

5.5. vērtējumu un tā atspoguļojuma veidu. 

6. Vērtēšanas metodiskos paņēmienus nosaka katra mācību priekšmeta programma. 

7. Mācību sasniegumu izteikšana. 

7.1. Izglītojamo mācību sasniegumi dažādos mācību priekšmetos un dažādos izglītības 

posmos tiek vērtēti: 

7.1.1. bezatzīmju (aprakstošajā) vērtēšanas sistēmā; 

7.1.2. ballēs (1-10); 

7.1.3. ar vērtējumu „ieskaitīts/ neieskaitīts” (“i”, “n/i”); 

7.2. Aprakstošo vērtējumu lieto: 

7.2.1. 1.klasē visos mācību priekšmetos. Klases žurnālā vērtējumu izsaka, izmantojot šādus 

apzīmējumus: „X” – apguvis (60-100%), „/” – daļēji apguvis (33-60% (neieskaitot)) 

un „-” – vēl jāmācās (0-33% (neieskaitot)); 

7.2.2. 2.-3.klasē visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, matemātiku un 3.klasē 

angļu valodu; 

7.2.3. Svītrots 

7.3. Aprakstošajā vērtējumā atspoguļo skolēna zināšanas: 

7.3.1. ikdienas darbā; 

7.3.2. semestrī; 

7.3.3. gadā. 

7.4. Vērtējums 10 ballu skalā tiek lietots vadoties no skolēna domāšanas novitātes viedokļa 

Apguves 

līmenis 

Skolēna darbība no domāšanas novitātes 

viedokļa 

Vērtējums 

ballēs un % 

Vārdiskais vērtējums 

Augsts Produktīvā jeb jēdzieniski produktīvā 

darbība. Spēj iegūtās zināšanas un 

darbības veidus izmantot jaunās, 

mainīgās situācijās, tādās, kurās jāveic 

radoša darbība un kuras vienlaikus to 

veicina 

10 (95-100) 

 

 

 

9 (87-94) 

Izcili 

 

 

 

Teicami 

Optimāls Reproduktīvi precizējošā darbība. Pārejas 

līmenis no reproduktīvās domāšanas uz 

produktīvo vai jēdzieniski produktīvo 

domāšanas līmeni 

8 (78-86) 

7 (70-77) 

 

6 (58-69) 

Ļoti labi 

Labi 

 

Gandrīz labi 

Pietiekams Reproduktīvā darbība. Spēj izmantot 

iegūtās zināšanas un darbības veidus pēc 

parauga līdzīgās situācijās. Atveido, 

reproducē, balstās uz atmiņu, 

reproduktīvo domāšanu. 

5 (46-57) 

 

 

4 (33-45) 

Viduvēji 

 

 

Gandrīz viduvēji 

Nepietiekams Reproduktīvā darbība. Uztver, saprot, 

iegaumē, pazīst. 

3 (21-32) 

2 (11-20) 

1 (1-10) 

Vāji 

Ļoti vāji 

Ļoti, ļoti vāji 

 

 

7.5. Balles (1- 10) lieto: 

7.5.1. 2.-3.klasē latviešu valodā, matemātikā un 3.klasē angļu valodā; 

7.5.2. Svītrots 

7.5.3. 4.-9.klasē visos mācību priekšmetos. 

7.6. Ballēs atspoguļo skolēna zināšanas 

7.6.1. mācību tēmas, kursa daļas, semestra vai gada nobeiguma kontroldarbos; 



 

7.6.2. semestra vērtējumā; 

7.6.3. gada vērtējumā; 

7.6.4. valsts noteiktajā pārbaudes darbā. 

7.7. Vērtējumu ieskaitīts (50-100%)/ neieskaitīts (1-50% (neieskaitot)) (“i”, “ni”) lieto         

4.-9.klasē, lai  

7.7.1. atspoguļotu zināšanas un prasmes par konkrētās tēmas daļām; 

7.7.2. ikdienas darbā; 

7.7.3. kārtējās pārbaudēs; 

7.7.4. mājas darbu vērtējumos. 

7.8. Svītrots 

7.9. Skolotājam ir tiesības diferencēt darba saturu, attiecīgi atsevišķiem skolēniem mainot 

vērtējuma veidu. 

7.10. Apzīmējumu- nav vērtējuma (“nv”) lieto 2.-9.klasē iepriekš minēto vērtējumu vietā. 

7.11. Mājas darbos, ja skolēns 

7.11.1. to nav izpildījis; 

7.11.2. to nav nodevis labošanai. 

7.12. Ikdienas darbā un mācību tēmas, kursa daļas, semestra vai gada nobeiguma 

kontroldarbos, ja skolēns 

7.12.1. atsakās veikt uzdevumu; 

7.12.2. nenodod darbu; 

7.12.3. izpildījis darbu, bet viss ir nepareizi; 

7.12.4. Svītrots 

7.12.5. Svītrots  

7.12.6. bez iemesla nav iesniedzis paredzēto darbu noteiktā termiņā; 

7.12.7. ierodoties skolā pēc slimības vai citu attaisnojošu kavējumu dēļ, mēneša laikā nav 

nokārtojis pārbaudes darbu vai iesniedzis citu paredzēto darbu. 

7.13. Ja radušās nesaskaņas ar skolēna vecākiem par gada vērtējumu mācību 

priekšmetā, tad tās tiek risinātas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra 

noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 

pārcelšanai uz nākamo klasi” 

7.13.1. Svītrots 

7.13.2. Svītrots 

7.13.3. Svītrots 

7.14. Svītrots 

 

 

8. Minimālais žurnālā atspoguļojamais vērtēto darbu skaits semestrī 

Stundu skaits nedēļā 1 2 3-4 5-6 

Atspoguļojamo vērtējumu skaits semestrī 3-4 5-6 7-8 9-10 

No tiem kontroldarbu skaits  2 2 3-4 5-6 

 

9. Mājas darbu skaitu, to motivējot, nosaka mācību priekšmeta skolotājs.  

10. Pārbaudes darbu kārtība. 

10.1.Kārtējo pārbaudes darbu nepieciešamību nosaka mācību priekšmeta skolotājs. 

10.2.Pārbaudes darbu grafiks katrai klasei tiek izveidots semestra sākumā, saskaņojot ar 

direktora vietnieku mācību darbā, tāpēc skolotājiem informācija jāiesniedz līdz 

septembra/janvāra 15.datumam. 

10.3.Pārbaudes darbu grafiks atrodas skolotāju istabā, korekcijas tajā var izdarīt tikai 

direktora vietnieks mācību darbā ne vēlāk kā nedēļu pirms koriģētā darba norises 

datuma. 



 

10.4.Par izmaiņām pārbaudes darbu grafikā pedagogi informē direktora vietnieku mācību 

darbā un izmaiņas saskaņo ar izglītojamajiem, kā arī atbilstoši koriģē savu tematisko 

plānu. 

10.5.Skolotāja pienākums ir informēt skolēnus par plānoto pārbaudes darbu vismaz vienu 

nedēļu pirms, izdarot ierakstu e-klases žurnālā un dienasgrāmatās. 

10.6.Vienā dienā vienai klasei nevar būt vairāk kā divi pārbaudes darbi. 

10.7.Pārbaudes darbi jāpilda ar vienas krāsas (zila, melna) tinti, zīmuli var izmantot vienīgi 

zīmējumos. Nedrīkst izmantot korektorus. Nepareizie ieraksti ir jālabo pārsvītrojot ar 

vienu slīpu svītru. 

10.8.Svītrots 

10.9.Kontroldarbi jānovērtē ne vēlāk kā 3 dienu laikā vai līdz nākošajai mācību stundai. 

10.10. Ja skolēns pildot pārbaudes darbu izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad skolotājs 

vērtē tikai to darba daļu, kuru skolēns ir veicis patstāvīgi. 

10.11. Ja skolēns ir attaisnoti kavējis mācību stundas, vai viņu neapmierina pārbaudes darbā 

gūtais vērtējums, tad skolēns var uzlabot savu rezultātu skolotāja noteiktajā papildlaikā, 

bet ne vēlāk, kā mēneša laikā pēc vērtējumu paziņošanas. 

10.12. Valsts noteikto pārbaudes darbu norisi reglamentē attiecīgās instrukcijas. 

11. Semestra vērtējuma izlikšanas kārtība. 

11.1.Vērtējums semestrī tiek izlikts atbilstoši vecuma grupai un mācību priekšmetam 

noteiktajai vērtēšanas kārtībai. 

11.2.Semestra vērtējumu izliek pamatojoties uz pārbaudes darbu vērtējumiem. 

11.3.Ja izglītojamais nav veicis kādu no pārbaudes darbiem, viņš nesaņem semestra 

vērtējumu. 

11.4.Vērtējumi “ieskaitīts/neieskaitīts” var tikt ņemti vērā vienīgi, lai precizētu vērtējumu. 

11.5.Mājasdarbu vērtējumi semestra vērtējumā netiek ņemti vērā. 

12. Gada vērtējuma izlikšanas kārtība. 

12.1.Gada vērtējumu visās klasēs izliek ņemot vērā abu semestru un gada noslēguma 

pārbaudes darbu, ja tāds ir noteikts ar direktora rīkojumu. 

13. Svītrots 

13.1. Svītrots 

13.2.Svītrots 

13.3.Svītrots 

14. Skolēna pārcelšana nākamajā klasē vai atstāšana uz otru gadu, vai pēc 

pārbaudījumi tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra 

noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 

pārcelšanai uz nākamo klasi”  

14.1. Svītrots 

14.2. Svītrots 

14.2.1. Svītrots. 

14.2.2. Svītrots. 

14.2.3. Svītrots. 

14.2.4. Svītrots. 

14.3. Svītrots. 

14.4. Svītrots. 

14.5. Svītrots. 

14.6. Svītrots. 

14.7. Svītrots. 

14.8. Svītrots. 

 

15. Skolas un vecāku sadarbība. 

15.1.Pedagogi regulāri ieraksta izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus e-žurnālā. 



 

15.2.Izglītojamo zināšanu pārbaudes darbu vērtējumi ir ierakstāmi arī skolēna dienasgrāmatā, 

pierakstot, par ko ir attiecīgais vērtējums. 

15.3.Visu ierakstu esamību kontrolē klases audzinātājs, kurš apliecina to ar savu parakstu. 

15.4.Vecākiem vismaz reizi nedēļā ir jāiepazīstas ar ierakstiem dienasgrāmatā un jāapliecina 

tas ar savu parakstu. 

15.5.Klašu audzinātāji katru mēnesi ar sekmju izdruku no e-klases informē vecākus par bērnu 

mācību sasniegumiem iepriekšējā periodā. 

15.6.Vecākiem jāiepazīstas ar sekmju izdrukām, to apliecinot ar savu parakstu. 

15.7.1.-3.klasei mācību priekšmetos, kur galvenais ir aprakstošais vērtējums, ir jābūt 

izveidotai skolēna darba mapei, kurā tiek uzkrāti visi skolēna veiktie darbi, un kura 

pamato aprakstošajā vērtējumā izteikto. 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Daugmales pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē 

2015.gada 14.septembrī 
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