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A P S T I P R I N U  

Tukuma 3.pamatskolas 

direktore ………………… A.Kovaļenoka  

Tukumā, 2016. gada 4.janvārī 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Tukumā 

04.01.2016.           Nr. 6 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Tukuma 3.pamatskolā 

 
Izdoti saskaņā ar: 12.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumu nr. 468 „Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” IV, V daļu un 23.pielikumu.  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka Tukuma 3.pamatskolas (turpmāk tekstā – Skola) izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību.   

2. Izglītojamo sasniegumus Skolā vērtē atbilstoši valsts pamatizglītības standartā noteiktajiem 

vērtēšanas pamatprincipiem. 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir sniegt objektīvu un profesionālu 

izglītojamo mācību sasniegumu raksturojumu, kas sekmētu katra izglītojamā sabiedriskajai 

un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās 

panākumiem. 

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

4.1. noteikt katra izglītojamā zināšanas, prasmes un attieksmes;  

4.2. nepieciešamības gadījumā veikt mācību procesa korekciju izglītojamā mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

4.3. motivēt izglītojamo pilnveidot savus mācību sasniegumus; 
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4.4. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, veicinot izglītojamo 

pašvērtēšanas prasmju attīstību. 

II. Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi, formas un metodiskie paņēmieni 

5. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

5.1. prasību atklātības un skaidrības princips. Mācību priekšmetu standartos ir noteikts 

obligātais mācību priekšmeta saturs un pamatprasības izglītojamā sasniegumiem; 

5.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. Iegūto pamatizglītību vērtē, summējot 

pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās 

darbības līmenī; 

5.3. vērtējuma atbilstības princips. Noslēguma pārbaudes darbā piedāvā iespēju apliecināt 

savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darba organizācija 

nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

5.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips. Mācību 

sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, 

individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

5.5. vērtēšanas regularitātes princips. Mācību sasniegumus vērtē regulāri, lai pārliecinātos 

par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu 

attīstības dinamiku; 

5.6. vērtējuma obligātuma princips. Izglītojamam nepieciešams iegūt vērtējumu visos 

pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos 

mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots. 

6. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē atbilstoši iegūtās pamatizglītības vērtēšanas 

pamatprincipiem un kārtībai. 

7. Ir šādas mācību sasniegumu vērtēšanas formas: 

7.1. mutiskā; 

7.2. rakstiskā; 

7.3. praktiskā; 

7.4. kombinētā. 

8. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, 

prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai. 

9. Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni ir šādi: 

9.1. ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, 

nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai  pieņemtu lēmumu par 

turpmāko mācību procesu; 

9.2. kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos 

uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību 
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metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un 

atbildību; 

9.3. nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī 

izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, 

mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā. 

10. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, 

skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot 

attiecīgā mācību priekšmeta saturu un izglītības iestādē īstenoto pamatizglītības programmu. 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā 

11. Izstrādājot mācību priekšmetu programmas, skolotājs tajos norāda tematiskā un apkopojošā 

(summatīvā) vērtējuma pārbaudes darbus. 

12. Vienu nedēļu iepriekš skolotājs informē skolēnus  par konkrētiem pārbaudes darba 

datumiem, saturu, novērtējuma kritērijiem un veic attiecīgu ierakstu skolas pārbaudes darbu 

grafikā, kurš atrodas skolotāju istabā. 

13. Skolotāji ieraksta grafikā kārtējo pārbaudes darbu laiku nākamai nedēļai līdz trešdienai, 

direktora vietnieks izglītības jomā ievada plānotos pārbaudes darbus attiecīgajā grafikā un 

ievieto izglītojamiem pieejamā vietā līdz piektdienai. 

14. Izmainīt minēto grafiku var tikai pēc to saskaņošanas ar skolēniem un direktora vietnieku 

izglītības jomā. 

15. Skolēnu slodzi kontrolē klases audzinātājs un direktora vietnieks izglītības jomā. 

16. Maksimālas pieļaujamais pārbaudes darbu skaits, kurus vērtē pēc 10 ballu skalas, vienā 

dienā: 

16.1. 1.- 4. klases - viens pārbaudes darbs 

16.2. 5.-9.klasēs - divi pārbaudes darbi 

17. Katrā mācību priekšmetā katrai klasei, katrā semestrī atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā 

ir noteikts minimālais pārbaudes darbu skaits, kurš ir atkarīgs no stundu skaita nedēļā un 

mēnesī. Kopējais vērtējumu skaits nevar būt mazāks par stundu skaitu nedēļā, izņemot 

mēnešus, kuros ir paredzēts skolēnu brīvlaiks (oktobris, decembris, marts): 

17.1. minimālais pārbaudes darbu skaits pēc 10 ballu skalas 1. un 2.semestros - 

sk.Pielikumu Nr.1;  

17.2. minimālais pārbaudes darbu skaits pēc 10 ballu skalas un „i”/„ni” mēnesī atbilst 

stundu skaitam nedēļā; 

17.3. minimālais mājas darbu skaits mēnesī atbilst stundu skaitam nedēļā. 

IV. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība 

18. Skolēnu darbība mācību procesā un mācību sasniegumi tiek vērtēti: 

18.1. izmantojot bezatzīmju (aprakstošās) vērtēšanas metodes, 
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18.2. organizējot konkrētu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu ar „ieskaitīts” un 

„neieskaitīts”, kad tiek pārbaudīti mācību satura apguves atsevišķi komponenti un 

pārbaudes darbs nav veidots atbilstoši visiem trīs izziņas līmeņiem, 

18.3. atsevišķos gadījumos izliekot ikdienā vērtējumus ballēs par papildus veiktu, nozīmīgu 

darbu, kurā atklājas arī trešā izziņas (radošās darbības) līmeņa raksturojošie lielumi ( 

par piedalīšanos dažādu līmeņu olimpiādēs, konkursos). 

18.4. organizējot ieskaites, tematiskos, apkopojošos un nobeiguma pārbaudes darbus. 

19. Skolēna mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un rakstisks 

vērtējums par skolēna mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, 

attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. Klases žurnālā un 

burtnīcās vērtējumu izsaka ar šādiem apzīmējumiem: X – ļoti labi, labi apguvis, „/” – daļēji 

apguvis, „ – „  – vēl jāmācās.  

20. Skolēna mācību sasniegumus 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē - latviešu 

valodā, matemātikā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos  - 

aprakstoši. Starpvērtējumi ierakstāmi, izmantojot apzīmējumus – „i” vai „ni”. Pārējos 

priekšmetos sasniegumus vērtē aprakstoši, klases žurnālā un burtnīcās vērtējumu izsaka ar 

šādiem apzīmējumiem: X – ļoti labi, labi apguvis, „/” – daļēji apguvis, „ – „ – vēl jāmācās.  

21. Mācību sasniegumus 4. - 9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos.  

22. Mācību sasniegumus pārbaudes darbos (ieskaitēs, tematiskajos, apkopojošos, nobeiguma 

darbos) semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā. 

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

23.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

23.2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

23.3. attieksme pret izglītošanos; 

23.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

24. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, skolotājs summē visus pozitīvos 

sasniegumus atbilstoši uzdevumu kritērijiem un vērtējumu izliek atbilstoši šādam darba 

izpildes apjomam: 

• 10 balles: 96-100% 

• 9 balles: 90-95% 

• 8 balles: 80-89% 

• 7 balles: 70-79% 

• 6 balles: 60-69% 

• 5 balles: 48-59% 

• 4 balles: 34-47% 

• 3 balles: 21-33% 

• 2 balles: 11-20% 

• 1 balle: 1-10% 

25. Plānotie pārbaudes darbi (10 ballēm atbilstošie) ir jāpilda visiem skolēniem. 

26. Novērtētā darba rezultātu paziņošana skolēniem: 
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26.1. darbs ar vērtējumu “ieskaitīts/neieskaitīts” 3 dienu laikā,  

26.2. pārbaudes darbus 10 ballu skalā  - 2 nedēļas laikā, 

26.3. pēc pārbaudes darbu izlabošanas pedagogam jāiepazīstina skolēni ar darba rezultātiem 

un jāiedod pārbaudes darbs apskatei, visos veiktajos pārbaudes darbos skolotājs 

norāda uz skolēna pieļautajām kļūdām, analizē tās, un skolēni veic kļūdu labojumu. 

27. Ja skolēns pārbaudes darbu nav veicis attaisnoto iemeslu dēļ (skolēna slimošana, piedalīšanās 

dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, skolēna motivēta vēlēšanās uzlabot savu 

vērtējumu, par ko lēmumu pieņem mācību priekšmeta skolotājs un ct.), tad 2 nedēļu laikā pēc 

izveseļošanās un pēc  individuālo konsultāciju apmeklēšanas ir jāveic līdzvērtīgs 10 ballu 

novērtējuma darbs. 

28. Skolēniem ir tiesības atkārtoti pārrakstīt pārbaudes darbu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 

pārbaudes darba rezultātu paziņošanas, ja iegūtais vērtējums pārbaudes darbā bijis zemāks 

par 4 ballēm. 

29. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā (nav bijis skolā, stundā), elektroniskajā žurnālā 

tiek fiksēts kavējums. Ja skolēns divu nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā pārbaudes darbu (10 

ballēm atbilstošo) nenokārto, tad viņš par to vērtējumu nesaņem un vērtējuma vietā tiek 

ielikts informatīvs ieraksts „n/v”. 

30. Ja skolēns ilgstoši attaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis skolu un nav saņēmis vērtējumu 

50% un vairāk no plānotajiem pārbaudes darbiem, tad skolotājiem ir tiesības veidot vienotu 

pārbaudes darbu par semestra vielu un vērtējumu par šo darbu ieskaitīt, kā semestra 

vērtējumu. 

31. Skolotājam ir tiesības ierakstīt „a” vērtējumu ailē, ja izglītojamais piedalās mācību procesā, 

taču veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku ( vairāk par 14 dienām) ar ārsta izsniegto izziņu 

bija atbrīvots no nodarbību apmeklēšanas. 

32. Mājas darbu vērtējums : 

32.1. mājas darbi, kas nostiprina prasmes un zināšanas, tiek vērtēti pēc sistēmas i/ni 

(vingrinājumi, uzdevumi no mācību grāmatas u.c.).  

32.2. par radoša satura mājas darbiem drīkst izlikt vērtējumu 10 ballu skalā.  

32.3. ja mājas darbs nav vērtējams vai netiek nodots, izglītojamais saņem ierakstu n/v (nav 

vērtējuma).  

32.4. ieraksti par mājas darbiem tiek veikti elektroniskajā žurnālā. 

33. Vērtējumu mācību priekšmetā semestrī veido: 

33.1. vidējais aritmētiskais no vērtējumiem ieskaitēs un  praktiskos darbos; 

33.2. skolēna attieksme un vērtējums diagnosticējošos darbos; 

33.3. ja „izšķiras” vērtējums – mājas darbi. 

34. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā veido: 

34.1. vidējais aritmētiskais no vērtējumiem 1. un 2.semestros 

34.2. vērtējums noslēguma pārbaudes darbā, ja tāds ir bijis; 
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34.3. ja vērtējums „izšķiras”, to noapaļo ar uzviju, ja vērtējums 2. semestrī bijis augstāks, 

nekā 1. Semestrī, ja vērtējums 2.semestrī zemāks nekā  1.semestrī, tad gada vērtējums 

tiek noapaļots uz leju. 

35. Vērtējums semestrī netiek ielikts (nv), ja skolēns ilgstoši neapmeklē skolu. 

36. Semestra un gada vērtējumi netiek uzlaboti. 

37. Izglītojamo nepārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē un nosaka papildu 

mācību pasākumus visa mācību gada laikā mācību priekšmetu un mācību stundu plāna 

īstenošanas ietvaros, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību 

sasniegumus (vērtējums vienā un vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta 

standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām 

ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, 

izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt 

izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), kā arī mācību sasniegumu prognozi 

nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības 

programmas nākamajā klasē. 

38. Papildu mācību pasākumus organizē šādā kārtībā: 

38.1. mācību pasākumus nosaka ar direktora rīkojumu, ņemot vērā skolas pedagoģiskās 

padomes ieteikumus; 

38.2. mācību pasākumu skaits nedēļā nav mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā 

mācību priekšmetā; 

38.3. mācību pasākumu ilgums nepārsniedz divas nedēļas; 

38.4. klases audzinātāji par mācību pasākumiem un to norises termiņiem informē 

izglītojamo, viņa vecākus vai atbildīgo amatpersonu. 

39. papildu mācību pasākumu noslēgumā, par noteiktajos mācību pasākumos apgūto mācību 

saturu tiek organizēti pēcpārbaudījumi, kuru termiņus ar rīkojumu nosaka direktors. 

40. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā, ieraksta klases žurnālā ailē 

“Pēcpārbaugījums” aiz gada vērtējuma. Pēcpārbaudījuma vērtējumu pielīdzina gada 

vērtējumam. 

41. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā, ieraksta klases žurnālā ailē 

“Pēcpārbaugījums” aiz gada vērtējuma. Pēcpārbaudījuma vērtējumu pielīdzina gada 

vērtējumam. 

V. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

42. Skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā un skolēnu 

dienasgrāmatās. 

43. Skolotājam vērtējums par pārbaudes darbu skolēniem jāfiksē elektroniskajā žurnālā.  

44. Vērtējumus par pārbaudes darbiem, kurus vērtē pēc 10 ballu skalas, priekšmeta skolotājam 

jāieraksta skolēnu dienas grāmatās. 

45. Skolēnu mācību sasniegumu, stundu kavējumu, stundu tēmu un mājas darbu uzdevumu 

ierakstus „e - klasē” veic priekšmetu skolotāji. Stundu kavējumu, stundu tēmu un mājas 
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darbu uzdevumu ierakstus „e - klasē” priekšmetu skolotāji veic attiecīgajā dienā. Kavējuma 

uzskaiti un zīmju reģistru veic klases audzinātājs. 

VI. Sadarbība ar vecākiem 

46. Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā. 

47. Vecāki var sekot savu bērnu ikdienas sasniegumiem, noformējot pieejamību elektroniskajam 

žurnālam. 

48. Klases audzinātāji sagatavo sekmju izrakstus un ielīmē to skolēnu dienasgrāmatās: 

• 1.-3.klašu audzinātāji – 1 reizi mēnesī. 

• 4.-9.klašu audzinātāji – katru otro nedēļu. 

49. Klases audzinātā pārliecinās vai skolēns vecākus ir iepazīstinājis ar sekmju izrakstu (obligāts 

ir vecāku paraksts). 

50. Ja nepieciešama papildus informācija par skolēnu mācību sasniegumiem, vecākiem ir iespēja 

ierasties uz individuālām pārrunām skolā. 

VII. Atbalsts skolotājiem un skolēniem 

51. Skolas administrācija skolotājiem nodrošina: 

51.1. savlaicīgu aktuālo informāciju, 

51.2. metodiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, 

51.3. individuālās konsultācijas. 

52. Skolas administrācija skolēniem nodrošina: 

52.1. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pieejamību un skaidrojumu; 

52.2. objektīva vērtējuma ieguvi. 

VIII. Noslēguma noteikumi 

53. Ar vērtēšanas kārtību skolēnus un viņu vecākus iepazīstina klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu skolotāji vai skolas administrācija. 

54. Šie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 4.janvārī 

55. No 04.01.2016. uzskatīt par spēku zaudējušu 03.09.2012. apstiprinātos Tukuma 

3.pamatskolas noteikumus „Tukuma 3.pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība„. 

 

 

Tukuma 3.pamatskolas 

direktora vietniece izglītības jomā     Svetlana Hadakovska 
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Pielikums Nr.1 

MINIMĀLAIS PĀRBAUDES DARBU SKAITS PĒC 10 BALLU SKALAS 

1. UN 2. SEMESTRIS  

mācību priekšmets 

1.klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

Matemātika    4 5 4 5 4 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 

Latviešu valoda   4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Latviešu valoda un literatūra 

(mazākumtautību) 
                4 4 

Literatūra         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Literatūra (mazākumtautību)                 3 3 

Krievu valoda (dzimtā)                 3 4 

Angļu valoda (pirmā svešvaloda)     3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Krievu valoda (otrā svešvaloda)           3 4 3 4 3 4 3 4 

Informātika         2 3 3 3 3 3     

Dabaszinības       2 3 3 4 3 4       

Bioloģija             3 4 3 4 3 4 

Fizika               3 4 3 4 

Ķīmija               3 4 3 4 

Ģeogrāfija             3 4 3 4 3 4 

Latvijas vēsture           2 3 2 3 2 3 3 3 

Pasaules vēsture           2 3 2 3 2 3 3 3 

Vācu valoda             3 4 3 4 3 4 

Sociālās zinības                            2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 

Mājturība un tehnoloģijas                          2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Sports       4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Mūzika       2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Vizuālā māksla       2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
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