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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 

Hipokrāta ielā 29,  Rīgā,  LV–1079, Reģ. Nr. 90002202327 

tālrunis 67536888/ fakss 67536888, e-pasts: mcps@riga.lv 
 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rīgā 

 

2014. gada 29.augustā                Nr. PSM – 14-1-nts 

 

Par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

 
Grozījumi ar:  Mežciema pamatskolas 17.02.2016. rīkojums Nr. 10-rs 

Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

73.panta pirmās daļas 4.punktu; 

MK noteikumiem Nr. 468 2014.gada 12.augustā  

 

 

I Vispārīgi jautājumi 
 

1. Mācību sasniegumu vērtēšana ir obligāta integratīva mācību procesa sastāvdaļa 

izglītojamā zināšanu, prasmju un attieksmju noteikšanai, kā arī mācību procesa 

pilnveidošanai. 

2. Vērtēšanas pamatjautājumi: 

  2.1 Mācību procesu organizācija ar mērķi iegūt informāciju (atgriezenisko saikni), lai 

gan pedagogs, gan skolēns to uzlabotu. 

  2.2. Ar vērtēšanas palīdzību daudzveidīgi, objektīvi un atbilstīgi izziņas līmeņiem 

novērtēt skolēnu sasniegumus. 

 

II  Mērķis un uzdevumi 
3. Mērķis - izstrādāt un ieviest vienotus principus skolēnu mācību sasniegumu 

novērtēšanai. 

4.     Vērtēšanas galvenie uzdevumi: 

  4.1. uzlabot mācību procesa kvalitāti un efektivitāti (formatīvā vērtēšana); 

  4.2. izmērīt skolēna sasniegumus (summatīvā vērtēšana). 

 

III  Pamatprincipi 
5.     Vērtēšanas pamatprincipi: 

  5.1. prasību skaidrības princips; 

  5.2. pozitīvu sasniegumu princips; 
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  5.3. atbilstības princips; 

  5.4. pārbaudes veidu dažādības princips; 

  5.5. regularitātes princips; 

  5.6. obligātuma princips; 

6. Mācību sasniegumu vērtēšana var tikt organizēta mutvārdu, rakstveida, praktiskā 

    vai kombinētā formā. 
 

                                         IV Vērtējuma veidi 
 

 7.  4.-9. klasei 10 ballu skalā atbilstīgi Valsts standartam un mācību priekšmeta 

      programmai. 

  7.1. 2. un 3. klasē atbilstīgi Valsts standartam minētajos mācību priekšmetos vērtē 

         10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus 

          vērtē aprakstoši. 

  7.2.  1. klasē vērtē aprakstoši.  

  7.3.  ieskaitīts / neieskaitīts. 

  7.4.  aprakstošs vai pašvērtējums pēc skolotāja dotajiem kritērijiem, 

  7.5.  savstarpēji veikta pārbaude pēc kritērijiem (paši, grupā). 

 
 

V  Vērtējuma veidi pēc vietas mācību procesā 
 

8.    Formatīvās vērtēšanas veidi ir ievadvērtēšana un kārtējā vērtēšana. 

  8.1. Ievadvērtēšana jeb diagnosticējošā  notiek pirms mācību sākuma skolēna   

zināšanu un prasmju pārbaudei, izvirzot diagnosticējošu mērķi un saņemot 

informāciju, kā vislabāk veicināt mācību procesa attīstību konkrētajā klasē. 
Ievadvērtēšanā neizliek vērtējumu “ieskaitīts/neieskaitīts” vai arī balles. 

 8.2. Diagnosticējošās  vērtēšanas laikā konstatē: 

8.2.1.       sākotnējo rezultātu tēmas apguves uzsākšanai (ko skolēns 

                zina/nezina, ko prot/neprot), 

8.2.2.       turpmākos darbības mērķus, 

8.2.3.       plānotā atbilstību skolēnu līmenim, vajadzībām, interesēm. 

8.3. Kārtējā vērtēšana notiek mācību laikā. Kārtējās vērtēšanas darbus veido tā, lai tie 

sniegtu ātru atgriezenisko saiti. Līdztekus vērtēšanai notiek arī mācīšanās. 

8.3.1. Kārtējās vērtēšanas mērķis ir noskaidrot: 

8.3.1.1.      ko skolēni konkrētajā brīdī zina, prot; 

8.3.1.2.      kas, cik daudz vēl jāmāca; 

8.3.1.3.      cik efektīva ir izraudzītā mācību metode; 

8.3.1.4.      kāda palīdzība skolēnam vajadzīga. 

8.3.1.5.      kā veicināt skolēna pašvērtēšanas prasmes un atbildību. 

8.3.2.     Kārtējā vērtēšanā skolēns saņem aprakstošu vērtējumu (vislabāk 

              vārdos - komentāru vai ieteikumu veidā) vai savstarpējo vērtējumu. 

             Atsevišķos gadījumos var lietot rakstveida   novērtējumu, izsakot to ar 

             “i” un “ni”, kad skolēns apguvis kādu būtisku programmas 

              sasniedzamo rezultātu. 

8.4. Summatīvās jeb nobeiguma vērtēšanas (temata vai loģiskās daļas nobeigumā, 

gada nobeigumā, eksāmenā) mērķis ir noskaidrot      skolēnu zināšanu un prasmju 

kvantitāti un kvalitāti. Skolēni par šādu darbu jābrīdina iepriekš. 
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           8.4.1. Summatīvās jeb nobeiguma vērtēšanas uzdevums ir salīdzināt skolēna 

            pašreizējos mācību sasniegumus ar iepriekšējiem vai arī salīdzināt 

            viena skolēna sasniegumus ar vienaudžu sasniegumiem. 

8.4.2.  Vērtējumu atspoguļo ballēs atbilstīgi Valsts standartam, mācību 

            priekšmeta programmai. 

9.   Visiem summatīvās vērtēšanas darbiem, t.sk. ieskaitēm (turpmāk tekstā 

      “pārbaudes darbi”), kas tiek novērtēti ballēs, tiek izstrādāta vērtēšanas skala. 

  9.1. Summatīvā vērtēšana (ieteicamā). 

 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apguve 

% 
1 – 32% 33 – 59% 60 – 84% 85 – 100% 

 9.2. Vērtēšanas kritēriju skalu valsts pārbaudes darbiem nosaka Izglītības un zinātnes 

ministrijas Valsts izglītības satura centrs. 

 9.3. Vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai piemēro: 

9.3.1.       uzdevumu dažādību, diferencētību ar mērķi radīt iespējas katram 

                skolēnam apliecināt savu kompetenci; 

9.3.2.       kritēriju izstrādi un to konsekventu ievērošanu; 

9.3.3.       kritēriju (prasību) izskaidrojumu skolēniem pirms pārbaudes darba; 

9.3.4.       pārbaudes darba rezultātu taktisku kopējo analīzi (klases sasniegumi 

                kopumā). 

9.3.5.       izlabotu pārbaudes darbu skolotājs izsniedz skolēnam kļūdu izpētei 

                un labošanai. 

     9.4. (Svītrots ar 17.02.2016. direktora rīkojumu Nr. 10-rs) 

      9.5. Skolēnam ir tiesības uzlabot savus vērtējumus vienu reizi mēneša laikā no to  

            izlikšanas datuma. Skolēns sagatavojas patstāvīgi  vai arī apmeklē 

            konsultācijas, savstarpēji vienojas ar skolotāju par laiku darba iesniegšanai  

            vai izpildei uz vietas.   
            (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. direktora rīkojumu nr. 10-rs) 

 

VI    1. - 9. klašu pārbaudes darbu noteikumi 
 

10.1.  Pārbaudes darbi notiek pēc katra mēneša sākumā izveidota un direktores 

          apstiprināta grafika. 

10.2.  Pārbaudes darbu  laiku drīkst mainīt, saskaņojot to ar skolas vadību un 

          informējot  skolēnus. 

10.3.  Nerakstītie pārbaudes darbi skolēnam jāizpilda:  

10.3.1.  īslaicīgas slimības vai cita attaisnota kavējuma dēļ ( 1-3 dienas) –  

             2 nedēļu  laikā pēc atgriešanās skolā; 

10.3.2.  ilgstošas slimības gadījumā – viena mēneša laikā pēc atgriešanās skolā; 

10.3.3.  skolotājs, izvērtējot situāciju, ir tiesīgs atbrīvot skolēnu no kārtējā 

             pārbaudes darba kārtošanas vai arī pagarināt tā izpildes termiņu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. direktora rīkojumu nr. 10-rs) 

 

 10.4. Skolotājs var atbrīvot skolēnu no pārbaudes darba, ja skolēns tā norises laikā 

          pārstāv skolu rajona, pilsētas, valsts mēroga pasākumos (mācību priekšmetu 

          olimpiādes, sacensības, skates, konkursi utt.). Šādos gadījumos skolotājs žurnālā  

          ievada „a”. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. direktora rīkojumu nr. 10-rs) 
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10.5.  (Svītrots ar 17.02.2016. direktora rīkojumu Nr. 10-rs) 

10.6. (Svītrots ar 17.02.2016. direktora rīkojumu Nr. 10-rs) 
10.7. – 10.9.  ( Pārcelti uz sadaļu VII , pamatojoties uz 17.02.2016. direktora rīkojumu Nr.10-rs veiktajiem grozījumiem.)  

 

 

VII    Pārbaudes darbu vērtēšanas pamatnosacījumi 

 
11.1.   1. klasēs vērtē aprakstoši visus mācību priekšmetus. 

11.2.   2. klasēs vērtē aprakstoši visus mācību priekšmetus, izņemot matemātiku un 

           latviešu valodu, kuras vērtē 10 ballu skalā. 

11.3.   3. klasēs vērtē aprakstoši visus mācību priekšmetus, izņemot matemātiku, 

           latviešu valodu, angļu valodu, ko vērtē 10 ballu skalā. 

11.4.   1. – 3. klasēs elektroniskajā  žurnālā lieto šādus apzīmējumus: 

    11.4.1.    “x”  skolēns mācību vielu ir apguvis; 

    11.4.2.    “/” skolēns mācību vielu ir apguvis daļēji; 

    11.4.3.    “–” skolēnam mācību viela vēl jāapgūst. 

11.5. 4. – 9. klasēs skolēnu zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu skalā.  

11.6. Ja skolotājam nav iespējams novērtēt skolēna mācību sasniegumus, tad 

          elektroniskajā žurnālā lieto  ierakstu “nv” ( nav vērtējuma ). 
          (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. direktora rīkojumu nr. 10-rs) 

 

11.7.  Ierakstu “nv” lieto, ja: 

    11.7. 1.  iepriekšminētās prasības ( VI sadaļa) netiek izpildītas laikā; 

    11.7. 2.  neattaisnotu iemeslu dēļ nav rakstījis pārbaudes darbu. Šādos gadījumos 

                  skolotājam ir tiesības konkrēto pārbaudes darbu likt skolēnam rakstīt 

                  jebkurā nākamajā attiecīgā mācību priekšmeta stundā. 
               (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. direktora rīkojumu nr. 10-rs) 

 

11.8. Ja pārbaudes darbā vairāk nekā 40% skolēnu saņem vērtējumu zem 4 ballēm 

         un/vai klases vidējais vērtējums ir zem 4 ballēm, pārbaudes darba vērtējumi tiek 

         anulēti. 

11.9. Lai saņemtu semestra vērtējumu, skolēnam  attiecīgajā laika posmā jāsaņem 

         minimālais    vērtējumu skaits (atbilstīgi  pielikumam Nr.1). 
           ( Numerācija mainīta, pamatojoties uz 17.02.2016. direktora rīkojumu Nr.10-rs veiktajiem grozījumiem) 

 

VIII    Vecāku un skolēnu informēšanas kārtība 

 
12.1.   Mācību priekšmeta skolotājs līdz dienas beigām veic ierakstus par mācību 

           stundās izliktajiem vērtējumiem un atzīmē kavējumus elektroniskajā žurnālā. 

           Pārbaudes darbu vērtējumus skolotājs  izliek 5 dienu laikā. Klases audzinātājs 

           ne retāk kā reizi mēnesī veic e-klases žurnālā saņemto vērtējumu ierakstu 

           kontroli. 
          (Jaunā redakcijā, pamatojoties uz 17.02.2016.  direktora rīkojumu Nr.10-rs veiktajiem grozījumiem.) 
 

12.2.   Katru mēnesi līdz 10. datumam 2.-9.klašu audzinātāji skolēnu ģimenēm nosūta 

           informāciju par sekmēm un kavējumiem par iepriekšējo mēnesi, kuru vecāki 

          apstiprina ar parakstu. 

12.3.  Direktora vietniece izglītības jomā divas reizes mācību gadā apkopo un analizē 

          skolēnu sasniegumus skolā. 
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12.4.  Vecāku sapulcēs, “Atvērto durvju” dienās vai individuāli vecāki  tiek informēti  

          par skolēnu mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtību. 

 
 

IX   Noslēguma jautājumi 
 

13.1.   Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2014. gada 

           1. septembri. 

13.2. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc: 

          13.2.1.Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

          13.2.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

13.3.  Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās  rezultātos 

           ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki. Ierosinājumi iesniedzami 

           rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību. 

13.3. Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktors un ar tiem tiek  

iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki. 

13.4. Ar šīs kārtības spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Mežciema pamatskolas  

           “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, kas apstiprināta 2010. gada 

           4. janvārī ar rīkojumu Nr. 1- 40/27. 
 

 

 

Skolas direktore       Silvija Tikmere 

 

 

SASKAŅOTS 

Skolas pedagoģiskajā padomē 

29.08.2014. 

 

 

I.Alvatere 

67536888 

 
 


