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    Izdota saskaņā ar Izglītības likumu,  

Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 12.08.2014. .noteikumiem Nr.468 

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem”,  

Mazzalves pamatskolas nolikumu 

 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Mazzalves pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

(turpmāk - Kārtība) nosaka pārbaudes darbu norises un izglītojami mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību Mazzalves pamatskolā. 

1.2. Šī kārtība ir saistoša visiem Mazzalves pamatskolā (turpmāk tekstā – Skola) 

strādājošajiem pedagogiem (turpmāk tekstā – mācību priekšmetu skolotāji) un 

Skolas izglītojamajiem. 

 

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls 

izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskai un 

individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par 

mācīšanās panākumiem. 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:  

2.2.1. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus un plānot turpmāko  darbu; 

2.2.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamā mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

2.2.3. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus, 

2.2.4. sekmēt izglītojamo  līdzatbildību mācību rezultātu sasniegšanā; 
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2.2.5. veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību. 

 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

 

3.1. Katra semestra sākumā (līdz 15.septembrim, līdz 15.janvārim) mācību priekšmetu 

skolotāji nosaka pārbaudes darbus, kuros visiem izglītojamajiem jāiegūst 

vērtējums, un norāda tos skolas pārbaudes darbu grafikā. 

3.2. Lai realizētu vērtēšanas obligātuma principu, katram izglītojamajam ir jāuzraksta 

visi pārbaudes darbi, kuros visiem izglītojamajiem jāiegūst vērtējums. 

3.3. Izglītojamais semestra beigās var tikt atbrīvots no pēdējā pārbaudes darba, kurā 

visiem izglītojamajiem jāiegūst vērtējums, ja attaisnojošu iemeslu dēļ semestra 

beigās ilgstoši nav apmeklējis skolu (ilgāk par 2 nedēļām). 

3.4. Mācību priekšmetu skolotāji informē izglītojamos par pārbaudes darbiem, kuros 

visiem izglītojamajiem jāiegūst vērtējums, un to tēmām katra semestra otrajā 

nedēļā. 

3.5. Pirms pārbaudes darba veikšanas mācību priekšmeta skolotāji iepazīstina 

izglītojamos ar prasībām  darba veikšanai un/ vai pārbaudes darba vērtēšanas 

kritērijiem. 

3.6. Mācību priekšmeta skolotāji brīdina izglītojamos par konkrēto pārbaudes darbu ne 

vēlāk kā vienu darba nedēļu iepriekš. 

3.7. Objektīvu iemeslu dēļ mācību priekšmeta skolotājiem ir tiesības veikt izmaiņas 

pārbaudes darbu grafikā, iepriekš vienojoties ar izglītojamajiem par pārbaudes 

darba laiku un saskaņojot to ar direktoru. 

3.8. Mācību priekšmeta skolotāji vienas darba nedēļas laikā pēc pārbaudes darba 

veikšanas, divu darba nedēļu laikā pēc referāta vai plašāka apjoma radoša darba 

iesniegšanas izliek vērtējumu e-klasē; iepazīstina izglītojamos ar novērtēto 

pārbaudes darbu un pamato tā vērtējumu. 

3.9. Vērtējumu katrā tematiskajā pārbaudes darbā izglītojamais var uzlabot vienu reizi 

divu darba nedēļu laikā pēc vērtējuma paziņošanas. 

3.10. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav nokārtojis pārbaudes darbu, kurā 

visiem izglītojamajiem jāiegūst vērtējums, kādā mācību priekšmetā, tas jāuzraksta 

2 darba nedēļu laikā pēc ierašanās skolā. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar 

skolas direktoru, mācību priekšmeta skolotājs pārbaudes darba uzrakstīšanas laiku 

var pagarināt. 

3.11. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 3., 6. 

un 9.klasē. Valsts pārbaudes darbu formas ir diagnosticējošais darbs, eksāmens. 

3.12. Pēc vecāku pieprasījuma skola dod iespēju 10 dienu laikā pēc darba norises 

iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. 

3.13. Nedēļā pirms rudens un pavasara skolēnu brīvdienām pedagogi informē vecākus 

par bērna mācību sasniegumiem, izliekot prognozējamo vērtējumu mācību 

priekšmetos.  

3.14. Skolā ievēro vērtējuma biežuma principu:  

3.14.1. minimālais vērtējumu skaits ballēs semestrī: 

3.14.1.1. ja mācību priekšmetā nedēļā ir 1 mācību stunda, tad semestra 

laikā jābūt vismaz 2 vērtējumiem pēc 10 ballu skalas; 

3.14.1.2. ja mācību priekšmetā nedēļā ir 2 mācību stundas, tad 

semestra laikā jābūt vismaz 3 vērtējumiem pēc 10 ballu 

skalas; 
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3.14.1.3. ja mācību priekšmetā nedēļā ir 3 un vairāk mācību stundas, 

tad semestra laikā vērtējumiem pēc 10 ballu skalas jābūt 

vismaz tik, cik ir stundu nedēļā mācību priekšmetā. 

 

4. Sadarbība ar vecākiem 

 

4.1. Mācību gada sākumā skolā rīko vecāku sapulces, kurās vecākus laikus iepazīstina 

ar galvenajām valsts pamatizglītības standarta, mācību priekšmetu standartu un 

mācību programmu prasībām. 

4.2. Pedagogi regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem, vērtējumus 

regulāri ierakstot  e-klasē. 

4.3. Klases audzinātājs ne retāk kā divas  reizes gadā par katra bērna mācību 

sasniegumiem runā ar vecākiem individuāli, dodot iespēju vecākiem uzdot 

jautājumus un gūt ieskatu par bērna sasniegumiem, kā arī saņemt skolotāja 

ieteikumus darbā ar bērnu. 

4.4. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos e-klasē 

izdarītos ierakstus, kas attiecas uz bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna 

sasniegumus salīdzinājumā ar citiem izglītojamajiem, informāciju sniedz, 

nesaucot vārdā pārējos klasesbiedrus. 

4.5. Nedēļā pirms rudens un pavasara skolēnu brīvdienām pedagogi informē vecākus, 

izliekot prognozējamo vērtējumu mācību priekšmetos, kurš tiek atspoguļots e-

klasē. 

 

5. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

5.1. Izglītojamā mācību sasniegumus 1.-3. klasē vērtē aprakstoši apguves līmeņos: 

5.2. Skolēna sniegums atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam tiek vērtēts 

saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

5.2.1. demonstrēto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju mācību jomā, caurviju 

prasmju un attieksmju apjoms un kvalitāte; 

5.2.2. atbalsta nepieciešamība; 

5.2.3. spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā. 

5.3. Skolēna sniegumu atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam izsaka ar 

līmeni "sācis apgūt", ja: 

5.3.1. skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka ir uzsākta 

plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; 

5.3.2. skolēns demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu zināmā tipveida 

situācijā. Skolēnam nepieciešams atbalsts un regulāri pedagoga 

apstiprinājumi uzdevuma izpildei; 

5.3.3. skolēnam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko 

mācību saturu. 

5.4. Skolēna sniegumu atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam izsaka ar 

līmeni "turpina apgūt", ja: 

5.4.1. skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais 

sasniedzamais rezultāts sasniegts daļēji un tas nav noturīgs; 

5.4.2. skolēns demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, 

atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams, 
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izmanto atbalsta materiālus. Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai 

sekotu uzdevuma izpildei; 

5.4.3. skolēnam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes. 

5.5. Skolēna sniegumu atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam izsaka ar 

līmeni "apguvis", ja: 

5.5.1. skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes 

mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais 

sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; 

5.5.2. skolēns demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan 

nepazīstamā situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi; 

5.5.3. skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. 

5.6. Skolēna sniegumu atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam izsaka ar 

līmeni "apguvis padziļināti", ja: 

5.6.1. skolēna 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; 

5.6.2. skolēns demonstrē sniegumu zināmā tipveida situācijā, nepazīstamā un 

starpdisciplinārā situācijā; 

5.6.3. skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. 

Šis līmenis nenozīmē, ka skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto 

sasniedzamo rezultātu. 

5.7. 4.-9.klasēs izglītojamo 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. 

5.8. Skolēns iegūst vērtējumu 9 un 10 balles, ja: 

5.8.1. ir apguvis zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās, caurviju 

prasmes un spēj mācību saturu patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu 

veidošanai un kompleksu problēmu risināšanai mainīgajās reālās dzīves 

situācijās; 

5.8.2. prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt domu, 

saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

5.8.3. spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, samērojot ar 

realitāti; 

5.8.4. spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 

paredzēt sekas; 

5.8.5. prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību 

problēmu risināšanā. 

5.9. Skolēns iegūst vērtējumu 6, 7 un 8 balles, ja: 

5.9.1. spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai tuvu tam), 

saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā; 

5.9.2. prot izmantot zināšanas un prasmes, pēc parauga, analoģijas vai 

pazīstamā situācijā veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus; 

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

5.9.4. mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk 

konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

5.9.5. ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

5.9.6. mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi. 
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5.10. Skolēns iegūst vērtējumu 4 un 5 balles, ja: 

5.10.1. 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; 

5.10.2. mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; 

5.10.3. mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga 

norādījumus; 

5.10.4. var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto mācību saturu; 

5.10.5. maz attīstītas sadarbības un saziņas prasmes; 

5.10.6. mācību sasniegumi attīstās. 

5.11. Skolēns iegūst vērtējumu 1, 2 un 3 balles, ja: 

5.11.1. 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; 

5.11.2. mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no 

mazsvarīgā; 

5.11.3. personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava viedokļa; 

5.11.4. nav attīstīta sadarbības prasme; 

5.11.5. mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

5.12. Skolēna mācību sasniegumu vērtējumu mācību priekšmetā 10 ballu skalā 

atbilstoši šiem noteikumiem, skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem 

mācību jomā, kā arī mācību priekšmeta programmai konkrētā klasē detalizētāk 

nosaka mācību priekšmeta pedagogs. 

5.13. Veidojot pārbaudes darbus, ieteicams ievērot šādus vērtēšanas kritērijus: 

5.13.1. 9-10 balles - darbs tiek veikts 86-100% apjomā; 

5.13.2. 6-8 balles - darbs tiek veikts 60-85% apjomā; 

5.13.3. 4-5 balles - darbs tiek veikts 35-59% apjomā; 

5.13.4. 1-3 balles - darbs tiek veikts mazāk par 35% no apjoma; 

5.13.5. vērtēšanas kritērijus skolotājs ir tiesīgs mainīt atbilstoši mācību 

priekšmeta specifikai, ņemot vērā pārbaudes darbu saturu un veidu. 

5.14. Skolēns ieskaitēs, pārbaudes darbos, praktiskajos darbos, mājas rakstu darbos 

saņem ierakstu nv (nav vērtējuma): 

5.14.1. ja atsakās atbildēt uzdoto, veikt praktisko darbu, 

5.14.2. ja nav rakstījis pārbaudes darbu un nav ieguvis vērtējumu par veicamo 

pārbaudes darbu skolotāja noteiktajā termiņā, 

5.14.3. ja nav nodevis rakstveida pārbaudes darbu vai mājas darbu, vai tas 

rakstīts nesalasāmā rokrakstā, vai tajā ir cieņu aizskaroši 

izteicieni/zīmējumi, 

5.14.4. ja skolēna darbs vai kādi uzdevumi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka 

darbs nav veikts patstāvīgi). 

5.15. 5.,6.,8.,9.klasēs pedagogs izglītojamo mācību vērtēšanā var izmantot 

starpizvērtējumu (kad nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 

ballu skalai), novērtējot izglītojamo mācību sasniegumus ar  

5.15.1. “ieskaitīts” (ja izglītojamais mācību vielu apguvis labi - veikts 50% no darba 

apjoma) vai “neieskaitīts” (ja izglītojamā zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu 

sekmīgu mācīšanos) 5.,6.,8. un 9.klasēs  

5.15.2. apgūto prasmju izvērtējumu procentos 4. un 7.klasēs. 
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5.16. Vērtējums „ieskaitīts” / ”neieskaitīts” , nosakot izglītojamā semestra vai gada 

vērtējumu , var ietekmēt vienas balles robežās, ja jāizšķiras, piemēram, starp 6 vai 

7 ballēm. 

5.17. Pārbaudes darbu jāveido tā, lai izglītojamajam ir iespēja saņemt 10 balles; darbā 

iekļaujot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. 

5.17.1. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 

5.17.1.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

5.17.1.2. apgūtās pamatprasmes mācību jomā un caurviju prasmes; 

5.17.1.3. attīstītie ieradumi un attieksmes, kas apliecina vērtības un 

tikumus; 

5.17.1.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

 

6. Izglītojamo  mācību sasniegumu atspoguļošana e-klasē, mācību sasniegumu 

kopsavilkuma žurnālā un liecībā 

 

6.1. 4.-9.klasēs izglītojamo sasniegumu apkopojošo vērtējumu e-klasē ieraksta 10 

ballu skalā.  

6.2. Izglītojamo mācību sasniegumu starpvērtējums 5.,6.,8.,9.klasēs ierakstāms e-klasē 

“i”, “ni”, 4.,7.klasēs ieraksta apguves līmeni procentos. 

6.3. Ja izglītojamais nav bijis skolā pārbaudes darba rakstīšanas dienā, tad vērtējums 

par veikto pārbaudes darbu izliekams rūtiņā   “n”, izmantojot slīpsvītru. 

6.4. Ja skolēns ir uzlabojis vērtējumu mācību priekšmetā (-os), tad: 

6.4.1. izliekot vērtējumu semestrī, tiek ņemts vērā uzlabotais pārbaudes darbu 

vērtējums, 

6.4.2. e-klasē atkārtotais vērtējums ierakstāms tajā pašā  rūtiņā, izmantojot 

tehniskā piedāvājuma iespējas. 

6.5. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana liecībā : katru semestri un mācību 

gada beigās klases audzinātājs ieraksta liecībā apkopojošo vērtējumu, kas izteikts 

10 ballu skalā, apliecinot to ar savu parakstu. 

6.6. 4.-9. klasēs klases audzinātājs ieraksta apkopojošo vērtējumu pa semestriem 

mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā, gada vērtējumu un skolas direktora 

rīkojumu par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē numuru un datumu.  

6.7. Ja vērtēšanas perioda beigās nav neviena vērtējuma ballēs, tad semestra beigās 

liek „n/v”. 

 

7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana   pārbaudes darbos un ieskaitēs 

 

7.1. Pārbaudes darbu rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā.  

7.2. Izglītojamais kārto visus attiecīgajā semestrī un mācību gadā plānotos pārbaudes 

darbus. Mācību stundu kavējumi nedod tiesības šos pārbaudes darbus nekārtot.  

7.3. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav nokārtojis pārbaudes darbu kādā 

mācību priekšmetā, tas jāuzraksta  divu darba nedēļu laikā pēc ierašanās skolā. 

7.4. Ja izglītojamais ilgstoši slimo: 

7.4.1. pārbaudes darbi jānokārto, par laiku vienojoties ar attiecīgā mācību 

priekšmeta skolotāju; 

7.4.2. e-klasē  vērtējums tiek ierakstīts ailītē „n” (nebija skolā), izmantojot e-

klases tehniskā piedāvājuma iespējas. 

7.5. Ja izglītojamais iepriekš minētajos gadījumos noteiktajā laikā   pārbaudes darbu 

nav nokārtojis, klases žurnālā attiecīgajā ailē tiek ierakstīts „n/v”(nav vērtējuma). 
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8. Izglītojamo mājas darbu vērtēšana 

 

8.1. Katrā mācību priekšmetā, kur plānoti mājas darbi, to   vērtējumam tiek iekārtota  

e-klasē atsevišķa sadaļa. 

8.2. Izglītojamo ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” / „neieskaitīts”. 

8.3. Lielāka apjoma tematiskos un radošos mājas darbus skolotājs var vērtēt 10 ballu 

skalā. 

8.4. Ja skolēns nav veicis mājas darbu vai nav iesniedzis skolotājam, žurnālā tiek 

izdarīta atzīme „n/v” (nav vērtējuma). 

8.5. Minimālais vērtējumu skaits rakstiskajos mājas darbos mēnesī ir vienlīdzīgs ar 

stundu skaitu nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā.     

 

9. Grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

9.1. Grozījumus skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā veic pēc 

skolas direktora, pedagoģiskās padomes, Skolas padomes priekšlikuma, kā arī 

kontrolējošo institūciju norādījumiem. Grozījumus skolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktors ar savu rīkojumu. 

 

10. Noslēguma jautājumi 

 

10.1. Grozījumi stājas spēkā 01.02.2020. 

 

 

Mazzalves pamatskolas 

Kārtības projekts par mācību sasniegumu vērtēšanu 

apspriests un akceptēts apstiprināšanai 

Mazzalves pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē Nr.1 

31.01.2020. 

 

 

Direktors  A.Miezītis 

 

 

SASKAŅOTS   

Mazzalves pamatskolas 

padomes priekšsēdētājs 

31.01.2020.                                                                              

                                                    

G.Baltace 

 


