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Stopiņu pamatskolas 

„Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”  

 
Izdota saskaņā ar Vispārējā izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, 

27.11.2018. MK noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības  

standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta  

2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās  

vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.                                            
 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Kārtībā lietotie termini: 

Atgriezeniskā saite – paņēmiens pedagoģiskā procesa pilnveidei – pamatojoties uz atziņām, 

kas iegūtas, regulāri novērtējot pedagoģiskā procesa rezultātus, izdara secinājumus par šā 

procesa kvalitāti, un šos secinājumus dara zināmus mutiski un/vai rakstiski: atzīme, 

skaidrojums par atzīmi, vērtējuma kritērijiem. 

Diagnosticējošais darbs – darbs, kuru veic, lai izvērtētu izglītojamā mācīšanās stiprās un vājās 

puses un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu. 

Diferencēta pieeja – mācību princips, kas paredz nepieciešamību un iespējamību mācību 

procesu pielāgot izglītojamā vajadzībām, interesēm, spējām. 

Formatīvā vērtēšana – nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina 

izglītojamam un pedagogam atgriezenisko saiti par izglītojamā tā brīža sniegumu pret 

plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 

Individualizēta  pieeja – prasība ievērot izglītojamā mācīšanās stila īpatnības, vajadzības un 

spējas, attīstības, iepriekšējo zināšanu un pieredzes līmeni, izvirzot mācību mērķus un 
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uzdevumus, izvēloties metodes, darba organizāciju un materiālus izglītības procesā un 

programmu izstrādē atbilstoši katra izglītojamā reālajām iespējām. 

Noslēguma vērtējums – rezultātu apkopojums attiecībā pret plānotiem sasniedzamajiem 

rezultātiem mācīšanās posma noslēgumā – semestrī, gadā. 

Sasniedzamais rezultāts – formulējums par to, ko mācību procesā izglītojams zina, izprot un 

spēj darīt pēc attiecīgu mācību pabeigšanas, un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču 

izteiksmē. 

Summatīvā vērtēšana – mācīšanās posma (piem., temata, temata daļas, apjomīgu darbu, 

semestra) noslēgumā organizēta vērtēšana, lai novērtētu un dokumentētu izglītojamā mācīšanās 

rezultātu.             

Vērtēšanas kritēriji – noteicoši, būtiski rādītāji, pēc kuriem vērtē izglītojamā iegūtās 

zināšanas, prasmes, kompetences attiecībā pret sasniedzamo rezultātu. 

1.2. Kārtība nosaka Stopiņu pamatskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un tās 

pamatprincipus. 

 

II. IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI 

 

2.1. Mērķis: 

      Sekmēt katra izglītojamā sabiedriskai un personiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu, 

prasmju un iemaņu apguvi, veicot objektīvu un profesionālu katra izglītojamā mācību 

sasniegumu raksturojums. 

2.2. Uzdevumi: 

2.2.1. sekmēt izglītojamo atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā; 

2.2.2. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus, veicot pašnovērtējumu; 

2.2.3. pēc atgriezeniskās saites no izglītojamiem saņemšanas, pedagogi var veikt mācību 

procesa plānojuma korekciju izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai 

 

III. IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA UN 

ĪSTENOŠANA 

 

3.1. Stopiņu pamatskolā tiek īstenota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši 

noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem: 

3.1.1. lai izprastu izglītojamā stiprās un vājās puses, mācību priekšmeta pedagogs veic 

diagnosticējošo darbu, 

3.1.2. mācīšanas un mācīšanās procesā regulāri tiek veikta formatīvā vērtēšana, kas ir 

nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina izglītojamajam un pedagogam 

atgriezenisko saiti par izglītojamā tā brīža sniegumu pret plānotajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem, 

3.1.3. formatīvo vērtēšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes, diferencētu un individualizētu 

pieeju,  īsteno: 

3.1.3.1. pedagogs, lai noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības un sniegtu papildu 

atbalstu izglītojamajam, plānotu un uzlabotu mācīšanos. 

3.1.3.2. izglītojamais, lai uzlabotu mācīšanos, patstāvīgi vērtētu savu un citu izglītojamo 

sniegumu. 
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3.2. Formatīvās vērtēšanas rezultāti neietekmē noslēguma vērtējumu. 

3.3. Mācīšanās posma (piem., temata, temata daļas, apjomīgu darbu, semestra) noslēgumā 

tiek organizēta summatīvā vērtēšana, lai novērtētu un dokumentētu izglītojamā mācīšanās 

rezultātu. 

3.4. Mācību sasniegumu vērtēšanai, priekšmeta pedagogs veic ierakstus pārbaudes darbu 

grafika kalendārā e-klasē “pārbaudes darba plānotājs” sadaļā. 

3.5.  Pārbaudes darbu grafiks tiek saskaņots ar direktores vietnieku izglītības jomā un to 

apstiprina Skolas direktore.  

3.6. Pedagogs ir tiesīgs veikt izmaiņas plānoto pārbaudes darba grafikā ne vēlāk kā 3 dienas 

pirms plānotā pārbaudes darba. 

3.7. Izglītojamos par pārbaudes darbu norises laiku informē attiecīgā mācību priekšmeta 

pedagogs ne vēlāk kā iepriekšējā mācību stundā. 

3.8. Ja pārbaudes darbs nav iekļauts grafikā, izglītojamajam ir tiesības atteikties no darbu 

veikšanas. 

3.9. Obligāto pārbaudes darbu skaits semestrī, mācību gadā, katrā priekšmetā tiek plānots 

atbilstoši mācību priekšmeta programmā apgūstamo tematu skaitam. 

3.10. IZM un skolas noteikto pārbaudes darbu rezultātu analīze tiek veikta metodisko jomu 

sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, akcentējot pozitīvo, noskaidrojot bremzējošo 

faktoru ietekmi un plānojot tālāko darbību attīstības veicināšanai. 

3.11. Formatīvo vērtējumu skaits semestrī, mācību gadā, katrā priekšmetā nav ierobežots, un 

tiek atspoguļots e-klases žurnālā.  

 

IV. IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Starpvērtējumos un noslēguma vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 

ballu skalā. 

4.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodes, paņēmienus un kritērijus 

katrā mācību priekšmetā konkrētā klasē, konkrētāk izstrādā mācību priekšmetu pedagogs 

saskaņā ar skolas realizēto Izglītības programmu, valsts pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem. 

4.3. Vienā dienā izglītojams pilda ne vairāk kā: 

4.3.1  1.-4. klasē – 1 nobeiguma pārbaudes darbs; 

4.3.2 5.-9.  klasē – 2 nobeiguma pārbaudes darbus. 

 

4.4. Mācību sasniegumi 2021./22.m.g. 3. klasē tiek vērtēti aprakstoši, izņemot mācību 

priekšmetus, kuros vērtējumi ir ballēs (3.klasē – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā): 

 

Veiktā darba 

apjoms % 

Vērtējumi 1.-3. 

klasēs 

Balles 

95-100 + 10 

87-94 + 9 

78-86 + 8 

70-77 + 7 

58-69 / 6 

46-57 / 5 
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33-45 / 4 

21-32 - 3 

11-20 - 2 

0-10 - 1 

4.5. Mācību sasniegumus no 2020./21.m.g. 1. un 2. klasē, atspoguļo apguves līmeņos 

atbilstoši sasniedzamajam rezultātam*: 

 

*2022./23.m.g. 1.-3.klasēs. 

(Grozīts 28.12.2021) 

 

4.6. Formatīvā vērtēšanā, mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos apzīmē ar: 

4.6.1. apgūtā mācību apjoma “procentus” (“%”) un,  

4.6.2. izmantojot četrus apguves līmeņus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. 

 

 

 

 

 

 

(Grozīts 28.12.2021) 

4.6.3. Mājasdarbu vērtēšanai 4-9. klasēs tiek izmantoti:  

4.6.3.1. “i”- ja izglītojams mājas darbu vielu izpilda vismaz 50% apjomā;  

4.6.3.2. “ni”- ja izglītojamā mājas darba vielas izpilde vai tā pareizība nav pietiekamas; 

4.6.3.3. “%” – ja ir bijis apjomīgs darbs vai pedagogs uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

 

4.7. Formatīvie vērtējumi netiek ņemti vērā, izliekot izglītojamā semestra vai gada vērtējumu, 

izņemot gadījumu, ja izšķiras vērtējums, piemēram, starp „5”un „6” un tamlīdzīgi. 

4.8. Ja izglītojamais ir piedalījies pārbaudes darbā, bet to nav nodevis vai arī darbs izpildīts 

neatbilstoši ballu vērtējuma iegūšanai, tad viņš saņem pedagoga atzinumu – “nav vērtējuma 

(nv)”, šis vērtējums saglabājas līdz brīdim kamēr pārbaudes darbs ir uzrakstīts. 

4.9. Ja izglītojamais visa mācību semestra laikā nav izlabojis “nv” vērtējumu obligātajā 

pārbaudes darbā, tad  semestra vērtējumā tiek izlikts vērtējums “nv”. 

4.10. Formatīvajā vērtējumā saņemto ierakstu “nv”, izglītojamajam nav jālabo un pedagogs to 

neņem vērā izliekot semestra vērtējumu.  

4.11. Mācību priekšmetu pedagogi iepazīstina izglītojamos ar mācību sasniegumu vērtēšanas 

rezultātiem: 

4.11.1. Pedagogs veic pārbaudes darbu izvērtēšanu un rezultātus paziņo 7 (septiņu) darba dienu 

laikā pēc darba veikšanas; 

4.11.2. formatīvo darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana jāveic līdz nākamās mācību 

stundas, vai blokam, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.  

Apguves procenti Vērtējums 

90-100 Apguvis padziļināti (P) 

61-89 Apguvis (A) 

33-60 Turpina apgūt (T) 

0-32 Sācis apgūt (S) 

Apguves procenti Vērtējums 

90-100 Apguvis padziļināti (P) 

61-89 Apguvis (A) 

33-60 Turpina apgūt (T) 

0-32 Sācis apgūt (S) 
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4.12. Mācību priekšmeta pedagogs sniedz jēgpilnu atgriezenisko saiti izglītojamajiem par 

veikto pārbaudes darbu, lai izglītojamais izprastu savu apguves līmeni un spētu formulēt savas 

tālākās mācīšanās vajadzības attiecībā pret sasniedzamo rezultātu. 

4.13. Izglītojamajam ir atļauts uzlabot jebkurus divus vērtējumus semestrī, bet ne vēlāk kā divu 

nedēļu laikā no vērtējuma saņemšanas dienas. 

4.14. Izglītojamie uzlabo vērtējumu konsultāciju laikā pie priekšmetu pedagogiem. 

4.15. Vērtējuma uzlabošana netiek pieļauta, ja: 

4.15.1. pārbaudījuma laikā izglītojams ir stundā un bez iemesla atsakās to veikt; 

4.15.2. darbs ir veikts, bet tajā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteicieni vai zīmējumi; 

4.15.3. darbs ir veikts, bet darba izpildes laikā izglītojams ar savu rīcību un uzvedību traucējis 

pārējiem izglītojamiem, nav ievērojis iekšējās kārtības noteikumus; 

4.15.4. mācību stundas laikā nav ievērojis iekšējās kārtības noteikumus un nav reaģējis uz 

pedagoga aizrādījumiem. 

4.15. Visu klašu izglītojamajiem ir pienākums uzrakstīt visus semestrī paredzētos obligātos 

pārbaudes darbus. 

4.16. Ja izglītojamajam semestrī nav uzrakstīti visi pārbaudes darbi, pedagogs nosaka 

noslēguma pārbaudes darbu. 

4.16.1. Ja semestrī izglītojamais nav veicis visus obligātos pārbaudes darbus, taču veiktie 

pārbaudes darbi veido vairāk par 50% no visiem semestra paredzētajiem pārbaudes darbiem, 

semestra noslēguma pārbaudes darba vērtējums summējas pie vidējā vērtējuma. 

4.16.2. Ja semestrī izglītojamais ir veicis 50% vai mazāk no visiem paredzētajiem darbiem, 

tad, izliekot semestra vērtējumu, noteicošais ir noslēguma pārbaudes darba vērtējums. 

4.17. Gadījumā, ja izglītojamais obligātos pārbaudes vai ieskaišu darbus nav veicis slimības 

dēļ e-klasē tiek veikts ierakts “n/nv” un izglītojamajam tiek dota iespēja sagatavoties un veikt 

konkrētos pārbaudes darbus, nosakot papildtermiņu, bet ja izglītojams neapmeklē konsultācijas 

un neizpilda pārbaudes darbu, žurnālā tiek ierakstīts “nv”. 

4.18. Ja izglītojamais ir ilgstoši slimojis (mēnesi un vairāk), tad izglītojamais var tikt atbrīvots 

no pārbaudes darbu rakstīšanas, kuri tika noteikti viņa slimības laikā, nesamazinot semestra 

vērtējumu. 

4.19. Pedagogs novērtētos izglītojamo pārbaudes darbus uzglabā līdz nākamā mācību gada 

sākumam. 

 

V. IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU ATSPOGUĻOŠANA 

 

5.1. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana “e–klase” žurnālā, liecībās, kopsavilkumu 

žurnālā, apliecībās par pamatizglītību tiek izdarīta atbilstoši valsts normatīvajām prasībām. 

5.2. Pedagogs izglītojamo saņemto vērtējumu pārbaudes darbā ieraksta “e-klase” žurnālā 

vienas nedēļas laikā no darba uzrakstīšanas dienas. 

5.3. Semestra vidējā vērtējuma noapaļošanas princips - ja pirmais cipars aiz komata ir lielāks 

nekā 5, tad skaitli noapaļo uz augšu, ja mazāks – uz leju. 

5.4. Izglītojamā mājas un patstāvīgo darbu neizpilde neietekmē semestra vai gada vērtējumu, 

bet tiek ņemta vērā vērtējuma izšķiršanās gadījumā. 
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VI. SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

 

6.1. Katra mācību gada sākumā skola un klases audzinātāji informē vecākus par mācību 

snieguma vērtēšanas viediem, pārbaudes darbu tēmām un to skaitu, kā arī par vērtējuma 

nosacījumiem. 

6.2. Priekšmeta pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem e–

klases žurnālā. 

6.3. Izglītojamiem katra mēneša noslēgumā tiek izsniegtas mācību sasnieguma kopsavilkuma 

lapas no e–klases žurnāla, kuras noformē klašu audzinātāji, kuru saņemšanu vecāki apstiprina 

ar savu parakstu. 

6.4. Divas reizes gadā tiek rīkotas vecāku dienas, kur pedagogi sniedz vecākiem individuālu 

pārskatu par bērnu mācību sasniegumiem pārrunu veidā pēc vecāku pieprasījuma. 

6.5. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos “e–klases” žurnālā vai citos 

dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz konkrēto vecāku bērniem, informācija jāsniedz, 

nenosaucot citu izglītojamo vārdu. 

6.6. Pēc vajadzības klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar Izglītības programmu, 

valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, kā arī ar IZM 

noteikto pārbaudes darbu prasībām. 

 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

7.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir saistoša viesiem Stopiņu 

pamatskolas pedagogiem un izglītojamiem. 

7.2. Izmaiņas Stopiņu pamatskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtībā tiek veiktas ar 

direktora rīkojumu, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumiem. 

7.3. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā 2020. gada 26. augustā. 

7.4. Vērtēšanas kārtība saskaņota Stopiņu pamatskolas Pedagoģiskā sēdē 26.08.2021. 

7.5. Vērtēšanas kārtība ir pieejama iestādes mājaslapā. 

7.6. Atzīt par spēku zudušu 2020. gada 3.septembra, Stopiņu pamatskolas „Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” . 

7.7. “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības” grozījumi no 28.12.2021. stājas 

spēkā ar 28.12.2021. 


