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Nīkrāces pamatskolas mācību sasniegumu  

vērtēšanas kārība 

 
Izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 468, no 12.08.2014, 

MK noteikumiem nr. 281, no 21.05.2013. 

 
 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1.1.Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk - kārtība) izstrādāta pamatojoties 

uz MK “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem.” 

1.2.Kārtība izstrādāta, lai noteiktu vienotu izglītības iestādes izglītojamo (turpmāk – 

skolēnu) mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu skolas dokumentācijā. 

1.3.Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa skolēna 

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

noteikšanai. 

1.4.Kārtība ir pieejama visiem skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem vai 

personām, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecākiem). Ar kārtību var iepazīties skolas 

mājas lapā. 
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II Vērtēšanas mērķis, uzdevumi. 
 

2.1.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēna 

sasniegumu raksturojums un novērtējums, kas sekmē skolēna sabiedriskajai un 

individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par 

mācīšanās sasniegumiem. 

2.2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

2.2.1.   konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa spējas un veselības 

stāvokli; 

2.2.2.   veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

2.2.3.   atklāt skolēniem mācību mērķus, veidot motivāciju mācīties, motivēt 

pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

2.2.4.   sekmēt skolēna līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem 

veikt pašvērtējumu; 

2.2.5.   sniegt informāciju par individuālajiem mācību sasniegumiem skolēniem, 

viņu vecākiem, izglītības iestādei; 

2.2.6.   veicināt skolēnu, pedagogu, skolēna vecāku sadarbību. 

 

III Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 
 

3.1.Skolas vadība: 

3.1.1.   katra mēneša sākumā saskaņo un apstiprina tēmu noslēguma pārbaudes 

darbu grafiku un izvieto uz ziņojuma dēļa; 

3.1.2.   atbilstoši valsts un skolas normatīvajiem dokumentiem nodrošina vienotu 

mācību sasniegumu vērtēšanu; 1x mēnesī, ne retāk kā 3 x semestrī. 

3.1.3.   Vismaz reizi mēnesī pārbauda pedagogu ierakstu precizitāti un 

savlaicīgumu par skolēnu mācību sasniegumiem E-klases žurnālā. 

3.2. Pedagogi: 

3.2.1. katra mēneša sākumā informē skolēnus par tēmu noslēguma pārbaudes 

darbiem un plānoto izpildes laiku, bet 1 nedēļu pirms pārbaudes darba precizē 

laiku, tēmu un nosaka vērtēšanas kritērijus; 

3.2.2 . katru mēnesi seko līdzi skolēnu sekmju izaugsmes dinamikai; 

3.2.3. pēc notikušas mācību priekšmetu stundas līdz darba dienas beigām E-klasē 

ieraksta uzdoto vielu un veicamo mājas darbu. 

 

IV Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošanas kārtība 
 

4.1. Pirmskolas 5./6.-gadīgās grupas skolēnu sasniegumus vērtē aprakstoši, veicot 

ierakstus E-klasē.  

4.2. 1.-3.klasē mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumus nevērtē 10 ballu skalā, 

skolēna mācību sasniegumus atspoguļo ar šādiem apzīmējumiem: „+” - apgūts, „ / ” - 

daļēji, „ - ” vēl jāmācās . 

4.3.   Skolēna mācību sasniegumus 3.klasē matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, 

kā arī  4.- 9. klasēs visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā,  ievērojot MK 

noteikumos noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

4.4.  Skolēna mācību rezultātus vērtē ballēs, atbilstoši skolas vienotai vērtēšanas skalai: 

 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Izpilde 

(%) 

1-

14% 

15-

27% 

28-

33% 

34-

43% 

44-

57% 

58-

68% 

69-

79% 

80-

88% 

89-

94% 

95-

100% 

 



4.5.  Ja skolēns pārbaudījuma laikā lieto neatļautus palīglīdzekļus, pedagogam ir 

tiesības anulēt daļu darba vai visu darbu, izdarot attiecīgu atzīmi uz darba, minot 

anulēšanas iemeslus. Ja anulēts viss darbs, skolēns saņem vērtējumu „1” (viens). 

4.6. Ja skolēnam ir mācīšanās grūtības kādā konkrētā mācību priekšmetā un viņam ir 

psihologa atzinums, pedagogam ir jādod iespēja skolēnam izmantot papildus laiku vai 

lietot atgādnes, ko skolotājs izveidojis, pamatojoties uz šim skolēnam izstrādāto 

individuālo plānu.  

4.7.  Ja skolēns ir ieguvis godalgotas vietas novada, starpnovadu, reģiona vai valsts 

olimpiādēs, pedagogs var skolas administrācija var izteikt pateicību skolēnam.  Skolēnu 

ārpusskolas sasniegumi netiek novērtēti ar atzīmi un uzrādīti E-klasē. 

4.8.  Pedagogs mācību sasniegumu vērtēšanā pārbaudes darbos apzīmējumu "nv" (nav 

vērtējuma) lieto izņēmuma gadījumos.  

4.8.1.Vērtējumu “nv” izliek, ja skolēns ir kategoriski atteicies pildīt darbu mācību 

stundā vai ilgstošas slimības dēļ nepilda darbu, jo nezina konkrēto vielu.  

4.8.2. Skolēnam ir iespējas labot “nv” vērtējumu 2 nedēļu laikā no darba izpildes 

brīža.  

4.8.3. “n/v” nedrīkst piešķirt vērtību, tas nedrīkst ietekmēt izglītojamā vērtējumu 

mācību priekšmetā, piemēram, izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, 

“n/v” nedrīkst ņemt vērā, summējot izglītojamā mācību priekšmetā iegūtos 

vērtējumus un iegūto summu dalot ar izglītojamā semestrī kārtoto pārbaudes 

darbu skaitu, vai, piemēram, piešķirt “n/v” vērtību gadījumā, ja izglītojamais 

izglītības iestādes noteiktajā termiņā tā vietā neiegūst vērtējumu. 

4.9. Pārbaudes darbu lapās ir jābūt norādītiem un iegūstamajiem punktiem. Pārbaudes 

darbos jāsaglabā princips 90% standarta uzdevumi ar dažādu grūtības pakāpi, 10% 

paaugstinātas grūtības uzdevumi. 

4.10.  Mājas darbu uzdošana un vērtēšana ir noteikta visos mācību priekšmetos. E-klasē 

mājas darbus vērtē eksāmenu un valsts pārbaudes darbu priekšmetos: matemātikā, 

latviešu valodā, svešvalodā, dabaszinībās, vēsture un ģeogrāfijā: 

4.10.1. mācību priekšmetos 1.klasē vērtē, vērtējot ar : „+“; “-“ un “/” . 

4.10.2. latviešu valodā un matemātikā 2. klasē vērtējot ar „i” un „ni”, citos mācību 

priekšmetos vērtē, lietojot apzīmējumiem: „+”- apgūts, „/”- daļēji, „-” vēl 

jāmācās. 

4.10.3. latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 3.klasē vērtējot ar „i” un „ni”, 

pārējos priekšmetos vērtējot ar : „+”- apgūts, „/”- daļēji, „-” vēl jāmācās. 

4.10.4. visos mācību priekšmetos 4.-9. klasē vērtējot ar  „i” un „ni”, “nv”.  

4.10.5. Mājas darbos vienā mēnesī vērtējumi tiek izlikti ne mazāk par mācību 

priekšmeta stundu skaitu nedēļā. 

 

Stundu skaits 

nedēļā: 

Mājas darbu vērtējumu skaits 

mēnesī: 

1 Vismaz 1 

2 Vismaz 2 

3 Vismaz 3 

4 - 6 Vismaz 4-6 

4.11. Izglītojamā mājas un patstāvīgo darbu neizpilde nevar ietekmēt semestra vai gada 

vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, bet var tikt ņemta vērā vērtējuma 

izšķiršanās gadījumā. 

 

V Mācību sasniegumu vērtēšanas biežums 
 



5.1. Mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē tikai ar summatīvajiem (zilā 

krāsā iekrāsotajiem) vērtējumiem, starpvērtējumi tiek atspoguļoti ar “i” un “ni” formā. 

5.2. Ieteicamais vērtējumu skaits katrā mācību priekšmetā vienā mēnesī: 

 

Stundu skaits 

nedēļā: 

Minimālais vērtējumu skaits 

mēnesī: 

1 1-2 

2 2-3 

3 3-4 

4 - 6 4-5 

5.3. No vērtējumiem mēnesī vismaz vienam vērtējumam jābūt ar atzīmi ballēs. 

5.4. Septembrī (adaptācijas periodā) pieļaujams mazāks vērtējumu skaits. 

 

VI Mācību sasniegumu vērtēšana un procesa plānošana. 
 

6.1. Nīkrāces pamatskolā vērtēšanā izmanto šādas mācību sasniegumu vērtēšanas 

formas: mutiskā, rakstiskā, praktiskā, kombinētā. To veidu, skaitu, izpildes laiku, 

vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs atkarībā no izglītības programmas standarta, 

mācību priekšmeta programmas un tā satura organizācijas. 

6.2.  Mācību sasniegumu vērtēšanas formas:  

6.2.1. ievadvērtēšana (diagnosticējošais darbs) - mācību procesa sākumā pirms 

temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju 

apguves līmeni. Vērtē procentuāli vai ar “i” un “ni” vērtējumu”. 

6.2.2. summatīvā vērtēšana (apkopojošā vērtēšana) -  mācību procesa laikā 

norāda uz noteikta prasību līmeņa sasniegšanu dažāda vielas materiāla apguvē vai 

norāda, kā apgūts mācību saturs konkrētā tematā vai tā loģiskā daļā. Vērtējums 

tiek izteikts ballēs. 

6.2.3.  kārtējā vērtēšana (vielas vai konkrēta temata vai daļas noslēdzošie darbi) 

- mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus par konkrētu 

tematu vai tā loģiskā daļā. Vērtējums tiek izteikts ballēs vai “i” un “ni” formā. 

6.2.4. nobeiguma vērtēšana (semestra, gada noslēguma darbu vērtēšana, 

ieskaites, normatīvi)-  mācību procesa noslēgumā, nosakot izglītojamā zināšanu 

un prasmju apguves līmeni  semestra vai mācību gada nobeigumā. Vērtējums tiek 

izteikts ballēs. 

6.3.  Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto daudzveidīgus metodiskos paņēmienus, 

atbilstoši mācību procesā izmantojamām mācību metodēm: 

6.3.1.  ievadvērtēšanā – novērošanu, sarunu, aptauju, uzdevumu risināšanu u.tml.; 

6.3.2. summatīvā (apkopojošā) vērtēšanā– kombinētas mācību metodes, 

praktiskus darbus, darbu ar tekstu, darbu grupās, kā arī citus metodiskos 

paņēmienus;  

6.3.3. kārtējā vērtēšanā – novērošanu, sarunu, aptauju, uzdevumu risināšanu, 

darbu ar tekstu, laboratorijas darbu, eksperimentu, demonstrējumu, 

vizualizēšanu, individuālo vai grupas projektu, eseju, referātu, diskusiju, darbu 

mapi, mājas darbu vai tamlīdzīgu metodisko paņēmienu; 

6.3.4. nobeiguma vērtēšanā – rakstisku vai kombinētu pārbaudes darbu, 

laboratorijas darbu, pētniecisko darbu, domrakstu, individuālo vai grupas 

projektu, darbu mapi, ieskaiti, eksāmenu vai tamlīdzīgu metodisko paņēmienu. 

6.4. Pedagogs plāno mācību priekšmeta vielas sadali un izstrādā pārbaudes darbus, 

pamatojoties uz pamatizglītības standartu, mācību priekšmetu programmām un skolas 

darbības virzienam. 



6.5. Valsts pārbaudes darbi tiek plānoti un organizēti saskaņā ar LR normatīvajiem 

aktiem. 

6.6.  Plānojot mācību priekšmeta programmās paredzēto vielas sadali, pedagogs ieplāno 

2 atklātās stundas, atbilstoši metodisko komisiju noteiktajai kārtībai vai atbilstoši skolas 

darbības virzienam.  

6.7. Plānojot mācību priekšmeta programmās paredzēto vielas sadali, pedagogs ieplāno 

ievadvērtēšanas (diagnosticējošo), kārtējās vērtēšanas (noslēdzot mācību priekšmetu 

tēmas) un nobeiguma vērtēšanas norises laiku. 

6.8.  Vienā dienā vienai klasei neplāno vairāk par vienu līdz diviem tēmas nobeiguma 

pārbaudes darbiem. Dienā, kad skolēniem tiek organizēts valsts pārbaudījums, neplāno 

citus pārbaudes darbus. 

6.9. Plānotie nobeiguma pārbaudes darbi ir jāpilda visiem skolēniem (skolēni pēc 

atgriešanās no ilgstošas slimošanas apmeklē individuālās nodarbības (konsultācijas) un 

pēc mācību vielas apgūšanas raksta pārbaudes darbu). Skolotājs ir tiesīgs viņu atbrīvot 

no pārbaudes darba rakstīšanas, ja tas būtiski neietekmē mācību vielas apguvi. 

6.10.  Pēc zināšanu pilnveidošanas vismaz 1 reizi (biežumu nosaka pedagogs) 

individuālajā nodarbībā (konsultācijā) skolēns var uzlabot savus mācību sasniegumus 

tēmu nobeiguma pārbaudes darbos 1 reizi semestrī, pildot līdzīgu vai  citu pārbaudes 

darba variantu. 

6.11.  Katrs nepietiekamais vērtējums tēmu nobeiguma pārbaudes darbā skolēns var 

labot  pilnveidojot savas zināšanas un prasmes vismaz 1 reizi (biežumu nosaka 

pedagogs) individuālajā nodarbībā (konsultācijā), darbu pārrakstot divu nedēļu laikā. 

6.12. Pedagogs darbu labšanā ievēro termiņus:  

6.12.1.  pārbaudes darbus, kurus vērtē ar “ieskaitīts” vai ‘neieskaitīts” – līdz 

nākamai mācību stundai; 

6.12.2. tēmu noslēgumu pārbaudes darbus, kurus vērtē 10 ballēs – piecu darba 

dienu laikā; 

6.12.3. liela apjoma pārbaudes darbus: ieskaites, domrakstus, referātus, projekta 

darbus, summatīvos (apkopojošos) darbus, kurus vērtē 10 ballēs – 10 darba dienu 

laikā; 

6.12.4. pārbaudes darbu pārlabotos vērtējumus pedagogs 2 dienu laikā pēc 

izlabošanas. 

6.13. Darbā ar darba burtnīcām (DB), darba lapām (DL) pedagogs 1- 2 reizes mēnesī  

var izmantot summatīvo (apkopojošo) vērtēšanu  un novērtē skolēnu darbu 10 ballu 

sistēmā, atbilstoši pedagoga izstrādātajiem kritērijiem un punktiem.  

6.14. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības pakāpē, 

pedagogam jāņem vērā tikai izglītojamā uzlabotie vērtējumi konkrētajos pārbaudes 

darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu.  

 

 

 

VII Skolēnu izaugsmes dinamikas atspoguļošanas un uzskaites 

materiālu uzglabāšanas kārtība. 
 

7.1. Individuālo lasītprasmes izaugsmi 1.- 4.klasēs pedagogs atspoguļo klases skolēnu 

lasītprasmes uzskaites kartē. Par kartes aizpildīšanu atbild latviešu valodas skolotājs.  

7.2.  Mācību priekšmetu pedagogi veic analīzi tēmu nobeiguma vai kārtējās vērtēšanas 

(noslēdzot mācību priekšmetu tēmas) pārbaudes darbiem  un ieraksta  rezultātus  E-

klasē: 

 

 



7.3.    Mācību sasniegumi un dinamika tiek apkopoti un analizēti metodiskajās 

komisijās vai pedagoģiskajās sēdēs semestru noslēgumos.  

7.4.  Mācību priekšmetu pedagogi veic detalizētu analīzi arī valsts pārbaudījumiem, 

aizpildot VPD tabulas, protokolus, kā arī analizē skolēnu sasniegumu līmeni un norāda 

jomas, kuras jāpilnveido. 

7.5. Visi mācību priekšmeta pārbaudes darbi tiek glabāti pie skolotāja visu mācību 

gadu. Vecāki tiek iepazīstināti ar iegūtajiem rezultātiem, apskatot e-klasi vai saņemot 

pārbaudes darba kopiju pēc pieprasījuma. 

7.6. Visi valsts pārbaudes darbi, protokoli, pārbaudes darbu analīzes tiek glabāti pie 

direktora vietnieces izglītības jomā. 

 

VIII Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana dienasgrāmatās. 
 

8.1. Mācību stundā iegūtos vērtējumus, kā arī citu ar mācību procesu saistītu 

informāciju pedagogs ieraksta skolēna dienasgrāmatā regulāri, pēc vērtējuma 

saņemšanas. 

 

IX Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana žurnālos. 
 

9.1. Mācību priekšmetu skolotāji ierakstus par mācību sasniegumiem veic žurnālā 

atbilstoši E-klases lietošanas kārtībai.  
 

X Skolēna mācību sasniegumu atspoguļošana liecībā. 

 
10.1. Liecības sagatavo E-klasē, ievērojot MK noteikumus. Skola papildus liecībām 

piešķir zelta un sudraba pateicības rakstus par labām (ne vairāk kā divi vērtējumi 6- 8 

balles un augstāk) un teicamām sekmēm (8 -10 balles). 

10.2.  1.-3. klasēs apgūstamajos mācību priekšmetos, kuros vērtējumu neizliek 10 ballu 

skalā, pretī norādītajiem mācību sasniegumiem pedagogs ieraksta vērtējumu „apgūts”- 

sasniegumi ir labi, „daļēji”- sasniegumi ir viduvēji, „vēl jāmācās”- sasniegumi ir vāji. 

 

 

XI Ieraksti mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā 
 

11.1.  Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālus mācību gada beigās klašu audzinātāji 

izdrukā no E-klases sistēmas. 

11.2.Ieraksti par mācību gada sasniegumiem tiek ierakstīti skolēna personu lietā. 

11.3. Klašu audzinātāji ieraksta gada vērtējumu izglītības programmā apgūtajos mācību 

priekšmetos un lēmumu par pārcelšanu vai pēcpārbaudījumu noteikšanu. 

 

XII Mācību sasniegumu atspoguļošana skolēniem, kuriem 

nozīmēti pēcpārbaudījumi 

 
12.1.  Par papildus pasākumiem (konsultācijām) un pēcpārbaudījumu skolēni un vecāki 

tiek informēti ar attiecīgu ierakstu liecībā.  

12.2.  Skolēniem, kuriem nozīmēti pēcpārbaudījumi, tiek sastādīts konsultāciju grafiks 

un noslēgumā veikts pēcpārbaudījuma darbs. Pēparbaudījuma vērtējumu, kas ir  

pielīdzināts gada vērtējumam, ieraksta E-klasē brīvajā ailē aiz gada vērtējuma.Tiek 

uzrakstīts pēcpārbaudījuma protokols.  

12.3.  Klases audzinātājs izglītojamiem, kuriem tika noteikti pēcpārbaudījumi, ieraksta 

liecībā direktora rīkojuma par pārcelšanu nākamajā klasē. 

 

 



XIII Mācību sasniegumu apstrīdēšana 
 

13.1.Ja par skolēna gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, kuras 

neizdodas atrisināt pārrunās starp vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu, 

saskaņā ar vecāku rakstisku pieprasījumu divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma mācību 

priekšmetā rakstiskas paziņošanas. 

13.2. Direktors izveido mācību sasniegumu noteikšanas komisiju; 

13.3. komisija pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta 

programmā noteiktajām prasībām un mācību sasniegumu vērtējumiem mācību 

gadā, sniedz rakstisku atzinumu direktoram; 

13.4. Direktors pieņem lēmumu par skolēna gada vērtējuma attiecīgajā mācību 

priekšmetā apstiprināšanu vai pārskatīšanas kārtību un informē par to vecākus. 

 

 XIV Noslēguma jautājumi 

 
14.1. Izmaiņas un papildinājumus Nīkrāces pamatskolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā tiek apspriestas  skolas pedagoģiskajā sēdē, noformējot grozījumus 

parakstīšanai skolas direktoram. 
14.2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 15. augusta Nīkrāces pamatskolas mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

 

 

 

 

Direktore:        /Anita Sebeža 


