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Liepājas pilsētas dome 

LIEPĀJAS  7. VIDUSSKOLA 
Reģ.Nr.3013900934 

Celmu ielā 6, Liepājā, LV-3417, tālrunis/fakss 34 42710, e-pasts 7vsk@liepaja.edu.lv 

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 
 

1. Skolas vērtēšanas kārtība izstrādāta saskaņā ar izglītības iestādes darbību 

reglamentējošiem dokumentiem: 

1.1.  Izglītības likums 1999.g. 1. jūnijs 

1.2.  Vispārējās Izglītības likums 1999.g. 14. jūlijs 

1.3.  2014.g. 12.augustā MK  noteikumi Nr.468  “Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”. 

1.4.  2013.g. 21. maijā MK noteikumi Nr.281  “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības  programmu 

paraugiem standartiem”. 

1.5.  2015.g. 06.novembrī MK noteikumi Nr.591 ”Noteikumi par kārtību, kāda izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējas izglītības iestādes un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 

pārcelšanai  uz nākamo klasi.” 

1.6. 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 5. nodaļu 

“Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas 

kārtība”  

1.7. 2019. gada 3. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 416 “Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem” 4. nodaļu “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un 

iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība”. 

 

2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

Mērķis: 
Objektīvs un profesionāls skolēna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra 

skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, 

izpratni par mācīšanās panākumiem. 

Uzdevumi: 

2.1. Veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību; 

2.2.  Nodrošināt vērtēšanas kvalitāti atbilstoši Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības standartu prasībām; 

2.3.  Daudzpusīgi un objektīvi novērtēt katra skolēna izglītības līmeni; 

2.4.  Konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu un veselību; 

2.5. Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

2.6. Motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

2.7. Sekmēt skolēna līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem izvirzīt mācību 

uzdevumus un  veikt pašvērtējumu. 

3. Vērtēšanas pamatprincipi un formas: 
3.1. Mācību procesā nepieciešams ievērot sekojošus vērtēšanas principi 
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3.1.1. Prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir 

noteikts obligātais mācību priekšmeta saturs, ietverot pamatprasības izglītojamā 

sasniegumiem; 

3.1.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, 

summējot pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas izpratnes, zināšanu lietošanas un 

radošās darbības līmenī; 

3.1.3. Vērtējuma atbilstības princips – noslēguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja 

apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu 

vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un mācību 

situācijās. Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu 

vērtējumu; 

3.1.4. Vērtējuma noteikšanai izmanto dažādu veidu principu – mācību sasniegumu 

vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un 

grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus  pārbaudes darbus (piemēram, 

kontroldarbi, diagnosticējošie darbi, projektu darbi, ieskaites un eksāmeni); 

3.1.5. Vērtēšanas regularitātes princips -- mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, 

lai noteiktu izglītojamā attīstību un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu, 

pedagoģiskā padome pieņem lēmumu par minimālo vērtējumu skaitu katrā mācību 

priekšmetā vienā semestrī; 

3.1.6. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu visos 

izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts  pārbaudes darbos, izņemot 

tos  mācību priekšmetus un valsts  pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir 

atbrīvots Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā. 

 

3.1. Mācīšanas procesā tiek ievērotas šādas vērtēšanas formas un veidi: 

3.1.1. Ievadvērtēšana – lieto mācību procesa sākumā pirms temata  vai mācību 

priekšmeta sākumā, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu; 

3.1.2. Kārtējā vērtēšana – mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību 

sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norisēs, mācību 

mērķa un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot 

izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; 

3.1.3. Nobeiguma vērtēšana – norāda izglītojamā zināšanu un prasmju apguves 

līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskās 

temata daļas semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā.  

3.1.4. Aprakstošā ( X,  /,  - ), kuros nav vērtējums 10 ballu skalā – sākumskolā; 

3.1.5. Pašvērtējums (skolēns veic sava darba pašvērtējumu un/vai cita skolēna vai 

skolēnu un/vai klases darba izvērtējumu); 

3.1.6. Diagnosticējošā vērtēšana, lai izvērtētu skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses 

un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu, to īsteno gan Valsts izglītības satura 

centrs, gan pedagogs, lai noteiktu skolēnu mācīšanās vajadzības un plānotu 

turpmāko mācīšanās procesu*  

 

3.1.7. Formatīvā vērtēšana notiek ikdienas mācību procesā un nodrošina skolēnam un 

pedagogam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotiem 

sasniedzamajiem rezultātiem, to var īstenot gan pedagogs, lai noteiktu skolēna 

mācīšanās vajadzības un sniegtu papildu atbalstu skolēnam, kā arī plānotu un 

uzlabotu mācīšanu, gan skolēns, lai uzlabotu mācīšanos, kā arī patstāvīgi vērtētu 

savu un cita sniegumu*;  

 

3.1.8. Summatīvā vērtēšana, lai novērtētu un dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu 

temata, semestra, mācību gada noslēgumā*. 
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4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 
4.1. Direktores vietnieki izglītības jomā: 

4.1.1. pārrauga vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši valsts  

standartam, mācību priekšmetu standartiem un kārtībai;  

4.1.2. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā tiek izdarīti ieraksti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem skolvadības sistēmā “E-klase”); 

4.1.3. aktualizē informāciju par vērtēšanas kārtību izglītības iestādē; 

4.1.4. pārrauga pārbaudes darbu grafika savlaicīgu ievietošanu izglītības iestādes  mājas 

lapā.  

4.1.5. 1.-8. klasēm netiek plānots vairāk par vienu pārbaudes darbu, 9.-12. klasēm -  par 

diviem  pārbaudes darbiem. 

4.1.6. Pārbaudes darbu norises  datumiem jābūt iepriekš  ievietotiem pārbaudes darbu 

grafikā katrai klasei izglītības iestādes mājas lapā. 

4.2. Pedagogi:  

4.2.1. katra mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar kārtību un prasībām savā 

mācību priekšmetā; 

4.2.2. savlaicīgi (līdz mēneša sākumam) ievieto izglītības iestādes pārbaudes darbu 

grafikā  un informē  izglītojamos par plānoto pārbaudes darbu, tā tēmu 

4.2.3. pirms pārbaudes darba veikšanas izskaidro un pamato izglītojamiem darbā  

izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus, kā arī par katru uzdevumu maksimāli 

iegūstamo punktu skaitu, par katru atbildi piešķiramo punktu skaitu un kopējam 

punktu skaitam atbilstošo vērtējumu; 

4.2.4. visi pārbaudes, radošie darbi un pētnieciskie darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi,    

jāveido tā, lai  skolēniem ir iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā. 

Izglītības iestādē  ievēro izstrādāto 10 ballu skalu: 

 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Darba 

apjoms(%) 

1-10 11-21 22-29 30-47 48-59 60-68 69-76 77-84 85-94 95-

100 

 

4.2.5. sākumskolā ievēro četrus apguves līmeņus:”“sācis apgūt” (turpmāk “S”), 

“turpina apgūt” (turpmāk “T”), “apguvis” (turpmāk “A”), “apguvis padziļināti” 

(turpmāk “P”). Tas ir īss rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību sasniegumu 

attīstības dinamiku*; 

 

4.2.6. nodrošina minimālo vērtējumu ballēs atbilstoši izglītības iestādes kārtībai:  

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 4 5 6 

Minimālais vērtējumu skaits 1. sem. 2 3 3 4 4 4 

Minimālais vērtējumu skaits 2. sem. 3 3 4 4 5 6 

4.2.7. pārbaudes darba rezultātus skolēniem paziņo un vērtējumus ieliek E-klasē piecu 

darba dienu laikā pēc to veikšanas; 

4.2.8. pēc katra pārbaudes darba veic rakstisku vai mutisku analīzi, nosaka tālāko 

darbību, sniedz informāciju skolēniem par viņu izaugsmes dinamiku, prognozē 

tālāko darbību situācijas uzlabošanā, pārmaiņu un attīstības plānošanā. 

 

5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas īstenošana 
5.1. Semestra vērtējuma iegūšanai izglītojamajam jāizpilda pārbaudes darbi atbilstoši 

kārtības 4.2.6.punktam; 

5.2. Ja vērtējuma nav, pedagogs veic ierakstu “n/v” šādos gadījumos: 

5.2.1. izglītojamais atsakās veikt uzdevumu; 

5.2.2. izglītojamais piedalās mācību stundā, bet neiesniedz darbu; 
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5.2.3. izglītojamais pārbaudes darbu nav nodevis noteiktajā termiņā; 

   5.2.4. ja darba izpildes laikā tiek konstatēta neatļautu palīglīdzekļu izmantošana; 

   5.2.5. ja darbā, vai tā daļā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi, vai cita autora darbs tiek  

uzdots par savu bez atsauces uz darba oriģināla autoru; 

5.2.6. ja darba izpildes laikā izglītojamajam ir neapmierinoša uzvedība un neievēro 

skolotāja norādījumus; 

5.2.7. ja neiesniedz mājas darbu. 

5.3 Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz pārbaudes darbu,  tad 

izglītojamais kārto šo pārbaudes darbu 2 nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā, individuāli 

vienojoties ar skolotāju par darba izpildes laiku. Vērtējums tiek ierakstīts E-klasē ar atzīmi 

“labots pēc būtības”. 

5.4. Mācību priekšmeta pedagogs izņēmuma gadījumos var no tēmas noslēguma pārbaudes 

darba  atbrīvot, par to E-klasē veicot ierakstu “a” : 

5.4.1. ja izglītojamais ilgstoši slimības dēļ kavējis skolu; 

5.4.2. ja izglītojamais pārstāvējis skolu starptautiskā projektā, piedalījies mācību 

priekšmeta olimpiādē, ZPD lasījumos pilsētā, novada valstī, kā arī   novada vai 

valsts sporta sacensībās, skatēs, konkursos; 

5.4.3. ja ir īpaši attaisnojoši gadījumi,  to saskaņojot ar administrāciju. 

5.5. Kārtējie pārbaudes darbi tiek vērtēti aprakstoši (rakstiski vai mutvārdos), neizdarot 

atzīmes E-klasē , vai “ieskaitīts”/”neieskaitīts”, E-klasē  izdarot ierakstu “i”/”ni”. 

5.6. Izglītojamais, kurš atbrīvots no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes, semestra 

vērtējumu iegūst izpildot mācību priekšmeta skolotāja īpaši izstrādātu noslēguma 

pārbaudes darbu par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām. Tajā iegūtais 

vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. 

5.7. Mācību priekšmetu semestra un gada vērtējumu veido visu 10 ballēs novērtēto 

pārbaudes darbu aritmētiskais vidējais vērtējums, izmantojot matemātiskos 

noapaļošanas  likumus. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogam 

jāņem  vērā tikai izglītojamā uzlabotie vērtējumi konkrētajospārbaudes darbos, 

izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki parsākotnējo vērtējumu. 

5.8. Vērtējums ballēs izliekams par radošiem darbiem (domraksti, diktāti ar uzdevumiem, 

atstāstījumi ar uzdevumiem, prezentācijas, referāti, kombinētiem darbiem). 

5.8.1. Radoša satura darbi e- žurnālā tiek ielikti pēc pārbaudes darbu metodikas ne biežāk 

kā vienu reizi mēnesī. 

5.8.2. Radošs darbs tiek vērtēts pēc atbilstošiem kritērijiem (ne mazāk kā trijiem) 

vērtējums tiek ierakstīts e-žurnālā attiecīgajā priekšmetā. 

5.9. Vērtējums ballēs izliekams par pētnieciskajiem darbiem 

5.9.1. 4.-9. klašu  skolēni projektu nedēļas laikā  izstrādā darbus ar zinātniski  pētnieciskā  

darba elementiem kādā no mācību priekšmetiem un saņem vērtējumu 10 ballu 

skalā. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts e-žurnālā attiecīgajā priekšmetā. 

5.9.2. 10. - 12. klašu  skolēni projektu nedēļas laikā izstrādā zinātniski pētniecisko darbu 

kādā no mācību priekšmetiem un saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Iegūtais 

vērtējums tiek ierakstīts klases e-žurnāla attiecīgajā priekšmetā.  

5.10. Mācību sasniegumus  sākumskolā vērtē 

5.10.1. 1. klasē mācību sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši visos mācību priekšmetos, 

izsakot īsā, koncentrētā mutvārdu vai rakstveida formā. E-klases žurnālā 

vērtējumu izsaka, izmantojot šādus apzīmējumus: “+” – apguvis, “/ “ – daļēji 

apguvis, “ – “ – vēl jāmācās. 

5.10.2. 1.-3. klasēs ievēro četrus apguves līmeņus:”“sācis apgūt” (turpmāk “S”), “turpina 

apgūt” (turpmāk “T”), “apguvis” (turpmāk “A”), “apguvis padziļināti” (turpmāk 

“P”). Tas ir īss rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku*; 

5.10.3. 1. klases skolēniem par uzcītību dienasgrāmatā var līmēt uzlīmītes kā atzinību. 
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5.10.4. Latviešu valodā, krievu valodā, matemātikā un angļu valodā (2., 3.kl.) mācību 

sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā. Pārējos priekšmetos sasniegumi tiek vērtēti 

aprakstoši. 

5.11. Gadījumos, kad izšķiras semestra vai gada vērtējums, tiek ņemti vērā kārtējo 

pārbaudes darbu vai mājas darbu vērtējumi, ja mājas darbs bijis reģistrēts E-klasē. 

5.12. Gada vērtējumā izšķirošais ir mācību priekšmetā gūtais vērtējums 2.semestrī. 

5.13. Skolēni ir atbildīgi par to, lai savlaicīgi informētu savus vecākus/likumiskos 

pārstāvjus par  pārbaudes  darbu rezultātiem. 

5.14. Pedagogiem novērtētos izglītojamo pārbaudes darbus uzglabāt līdz nākošā mācību 

gada sākumam. 

5.15. Veidojot ieskaites un pārbaudes darbus, tiek ievēroti sekojoši  kritērijus:     

 

 

Procenti <29% 30% – 59% 60% -- 89% 90% -- 100% 

Aprakstošais 

vērtējums 

Ļoti, 

ļoti 

vāji 

Ļoti 

vāji 

Vāji Gandrīz 

pietiekami 

pietiekami Gandrīz 

labi 

Labi Ļoti 

labi 

Teicami Izcili 

Vērt. līmeņos nepietiekams pietiekams optimāls augsts 

Summatīvais 

vērt.(balles) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Formatīvais 

vērt.  (i/ni) 

ni i 

 

Vērt. sākumskolā 

(1. – 3.kl.) 

-  nav apguvis /  daļēji apgūts 

 

+ apgūts 

 

5.16.  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana * 

Klase Diagnostikas 

vērtēšana 

Formatīvā vērtēšana Summatīvā vērtēšana 

1.-3.kl  S – sācis apgūt,  

T –turpina apgūt,  

A –apguvis, 

 P –apguvis padziļināti 

S – sācis apgūt,  

T –turpina apgūt,  

A –apguvis,  

P –apguvis padziļināti 

4.-12. 

kl. 

Vērtē procentos S –sācis apgūt,  

T –turpina apgūt, 

 A –apguvis,  

P –apguvis padziļināti 

Vērtē 10 balllu skalā 

 

5.17. Kritēriji skolēna snieguma (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību 

jomā, caurviju prasmes un attieksmes) apguves līmeņos vērtēšanai. 

 

Apguves 

līmeņi 

Kritēriji 

Sācis apgūt Ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve, skolēns demonstrē 

sniegumu ar pedagoga atbalstu zināmā tipveida situācijā, nepieciešams 

atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma izpildei. 

Turpina 

apgūt 

Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts daļēji un tas nav noturīgs, 

skolēns demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, skolēns 

izmanto atbalsta materiālus uzdevuma veikšanai, dažkārt nepieciešams 

pamudinājums, lai skolēns sekotu uzdevuma izpildei. 

Apgūts Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs,  skolēns 

demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā 

situācijā, skolēns uzdevumu izpilda patstāvīgi. 
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Apgūts 

padziļināti 

plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs, skolēns 

demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā 

situācijā, skolēns uzdevumu izpilda patstāvīgi. 

 

6. Mājas darbu vērtēšana. 

6.1. Mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami e-klases žurnālā  matemātikā, valodās, 

Latvijas vēsturē. Mājas darbus vērtē ar vērtējumu “i”/”ni’. 

6.2. Mājas darbus 1.klasē vērtē aprakstoši. 

6.3. E-klases žurnālā mājas darbu vērtējumus atspoguļo tik reizes mēnesī, cik stundu 

attiecīgajā priekšmetā ir pilnā darba nedēļā.  

6.4. Ja skolēnam ir attaisnots iemesls mājas darba neizpildīšanai, žurnāla veic atzīmi” a”. 

 

7. Vērtējuma uzlabošana 

7.1. Katram skolēnam ir tiesības uzlabot savu vērtējumu. 

7.2. Vērtējumu iespējams uzlabot kārtējā, nobeiguma pārbaudes darbā un ikdienas darbā. 

7.3. Ja skolēns ir saņēmis vērtējumu mazāku par ”6”, tajā skaitā “n/v”, vai dažādu 

attaisnojošu iemeslu dēļ nav veicis pārbaudes darbu, viņš ir tiesīgs 2 nedēļu laikā to 

uzrakstīt, izmantojot konsultācijas. Uzlabotais vai iegūtais vērtējums ir fiksējams klases 

žurnālā.  Skolotājs semestra mācību sasniegumu novērtēšanai ņem vērā uzlaboto 

vērtējumu. Uzlabotais vērtējums vēlreiz nav labojams. 

7.4. Skolēnam ir iespēja uzlabot iegūto vērtējumu, kas augstāks par “4”, ja viņš ir centīgs, 

apmeklē stundas, sistemātiski pilda mājas uzdevumus. 

7.5. Pārbaudes darba vērtējums tiek uzlabots 14 dienu laikā. Uzlabotais vērtējums tiek 

fiksēts E-klases žurnālā tajā pašā ailē, kurā ir nesekmīgais pārbaudes darba vērtējums, 

rakstot to aiz slīpsvītras”/” 

 

8. Pedagogu  un vecāku sadarbība 

8.1. Pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas 

saziņas formas: 

8.1.1. 1.-9.klases skolēna  dienasgrāmata, 1.-12. klašu skolēna e-dienasgrāmata 

8.1.2. E-žurnāls. 

8.1.3. Pārbaudes darbi. 

8.1.4. Sekmju izraksti. 

8.2. Vecāku sanāksmes (ne retāk kā 2 reizes gadā). 

8.3. Vecāku dienas (2 reizes gadā). 

8.4. Individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas                

administrāciju. 

8.5. Informēšana pa telefonu. 

 

*- ieviešanas  grafiks 2020./2021.māc.g. – 1.,4., 7., 10.kl.; 2021./2022.māc.g. – 1.,2., 4., 5., 7., 

8., 10., 11.kl.; 2022./2023. māc g. – visas klasēs 


