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Skolēnu mācību sasniegumu  

vērtēšanas kārtība Pumpuru vidusskolā Nr. 6. 

Jūrmalā  
Izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 10.pantu un  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I Vispārīgi noteikumi 

1. Izglītojamo (turpmāk tekstā skolēnu) mācību sasniegumu vērtēšana ir mācību procesa 

sastāvdaļa, mērķtiecīgu mācību un informācijas vākšanu skolēna mācību sasnieguma līmeņa 

noteikšanai, lai koriģētu un pieņemtu lēmumus, kas palīdz skolēnam mācīties, pedagogam 

vērtēt sava darba efektivitāti un izvirzīt jaunus uzdevumus. 

2. Pumpuru vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi reglamentē vienotu 

mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot skolēnu, viņu vecāku un padagogu sadarbību mācību 

rezultātu novērtēšanā, motivējot skolēnu dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, 

mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. 

3. Pumpuru vidusskolā skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar 

3.1. Vispārējās izglītības likuma 5.panta 2.punktu, 

3.2. 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 “Noteikumi par valsts 

standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” (23. 

pielikums), 

3.3. 2013. gada 21. maija MK noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu, vispārējās vidējās izglītības standartiem un izglītības 

programmu paraugiem” (26. pielikums). 

3.4. 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 

pārcelšanai uz nākamo klasi”. 

3.5. 2012. gada 31. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par valsts 

pirmskolas izglītības vadlīnijām”. 

3.6. Metodiskajiem ieteikumiem vispārējās pamatizglītības iestādes pedagoģiskā procesa 

organizācijas dokumentu aizpildei, 

 3.7. Pumpuru vidusskolas nolikumu. 
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II Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

4. Izglītības iestādes administrācija: 

4.1. apstiprina un izvieto skolā redzamā vietā skolotāja izveidoto pārbaudes darbu 

grafiku, dienā paredzot ne vairāk kā 2 pārbaudes darbus (septembra 1.-2. nedēļā, janvāra 

1. nedēļā) pirms katra nākamā mācību posma, 

4.2. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm un 

vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanu, 

 4.3. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par skolēnu mācību 

sasniegumiem e - žurnālos, 

4.4.atbilstoši valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem, 

mācību priekšmetu standartiem, Pumpuru vidusskolas pedagoģiskās padomes lēmumiem 

nodrošina vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

5. Pedagogi: 

5.1. ievēro vienotu pieeju gan kārtējo diagnosticējošo, gan valsts pārbaudes darbu 

rezultātu apstrādē, analīzē, gan vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanā, 

5.2. veicot analīzi, pedagogs fiksē rezultātus, tos izskaidro, salīdzinot ar eksistējošām 

normām, prasībām, noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot attīstošo un 

bremzējošo faktoru ietekmi, 

5.3. veicot analīzi, pedagogs prognozē tālāko darbību – situācijas stabilizēšanai, negāciju 

novēršanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai, plānotās darbības pārbaudes plānošanai, 

5.4. izstrādājot mācību priekšmetu programmas, stundu tematiskos plānus, pedagogs tajās 

iekļauj skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un metodes, lai dotu katram skolēnam 

iespēju apliecināt zināšanas, prasmes, mācīšanās dinamiku. 

6. Pēc vecāku pieprasījuma skola dod iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem visos 

mācību priekšmetos: 

6.1. kārtējos pārbaudes darbus pedagogi atdod atpakaļ skolēnam pēc izlabošanas, 

6.2. nobeiguma pārbaudes darbus pedagogi glabā mācību kabinetā, pirms tam kopā ar 

skolēniem analizē tos, neskaidrību gadījumā uzrāda vecākiem vai skolas administrācijai. 

Pedagogs ir tiesīgs izlemt, vai darbi ir iznīcināmi vai tiek atdoti atpakaļ semestra vai 

mācību gada beigās, 

6.3. VPD uzglabājami izglītības iestādē līdz nākamā mācību gada sākumam un pēc tam 

jāiznīcina. 
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III Sadarbība ar vecākiem 

7. Mācību gada sākumā skolā rīko vecāku sapulces, kurās vecākus iepazīstina ar galvenajām 

valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta, mācību priekšmetu standartu un mācību 

programmu prasībām 9. un 12.klašu skolēnus un viņu vecākus informē par valsts pārbaudes 

darbiem, 3., 6. klašu skolēnu vecākus – informē par diagnosticējošiem pārbaudes darbiem. 

8. Klašu audzinātājiem regulāri 1 reizi mēnesī jāinformē vecāki par skolēnu mācību 

sasniegumiem, izdrukājot un izsniedzot skolēniem atzīmju izrakstus. 

9. Skolotāji veic katram skolēnam visos mācību priekšmetos summatīvo starpizvērtējumu ballēs 

oktobrī un martā, izdrukā liecību un pievieno vērtējumu izrakstu par attiecīgo periodu. 

10. Visiem priekšmetu skolotājiem vismaz 1 reizi mācību gadā jādod iespēja par katra bērna 

mācību sasniegumiem runāt ar vecākiem individuāli, gūt ieskatu par sava bērna sasniegumiem, 

kā arī saņemt skolotāja ieteikumus darbam ar bērnu. 

11. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos klases žurnālā izdarītos 

ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus 

salīdzinājumā ar citiem bērniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus bērnus. 

12. Pedagogs nevar bez pamatojuma atteikt pilngadīgam izglītojamam vai viņa likumiskam 

pārstāvim izsniegt novērtētu izglītojamā pārbaudes darbu, bet var ierobežot laiku tā izsniegšanai 

(kopēšanai, fotografēšanai), piemēram, uz laiku, iekams nav novērtēti pārējo izglītojamo 

pārbaudes darbi. 

IV Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

13. Mācību sasniegumus vērtē: 

13.1. pedagogs; 

13.2. skolēns, patstāvīgi novērtējot savus sasniegumus; 

13.3. skolēni, savstarpēji novērtējot savus sasniegumus; 

13.4. izglītības iestādes administrācija; 

13.5. izglītības pārvalde; 

13.6. Valsts izglītības satura centrs. 

V Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 

14. Skolēna zināšanu, prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas 

noteikšanai  izmanto dažādas vērtēšanas formas: 

14.1. mutisko; 

14.2. rakstisko; 

14.3. praktisko; 
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14.4. kombinēto. 

15.  Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa  un vērtēšanā tiek 

pielietoti dažādi metodiskie paņēmieni: 

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

nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko 

mācību procesu; 

15.2. kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot skolēna mācību sasniegumus, lai tos 

uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu 

savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot skolēna pašnovērtēšanas prasmes un atbildību. 

Kārtējās pārbaudes mērķis ir skolēnu mācību sasniegumu konstatēšana ar nolūku to analizēt 

un veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un līdzatbildību par galarezultātu. 

15.2.1.pedagogs skolēnu mācību vērtēšanā var izmantot starpizvērtējumu (kad nav 

iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai), novērtējot skolēnu 

mācību sasniegumus ar “ieskaitīts” - ja skolēns mācību vielu apguvis labi vai “neieskaitīts” 

– ja skolēna zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos. Vērtējums “i” 

norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu ne mazāk kā 50% apjomā. 

15.2.2. kārtējo pārbaudes darbu skaits ir neierobežots. 

15.2.3.pārbaudes darbi jāizlabo līdz nākamajai mācību stundai. 

15.4. nobeiguma vērtēšana, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī skolēna 

produktīvās darbības prasmes temata, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes 

noslēgumā. Nobeiguma pārbaudes mērķis ir skolēnu sasniegumu konstatācija, beidzot tēmu vai 

tēmas daļu, semestri, mācību gadu, ar nolūku novērtēt skolēnu sasniegumu līmeni, konkrētā 

klasē detalizētāk vērtējumu nosaka mācību priekšmeta skolotājs. 

15.4.1. Mācību sasniegumi nobeiguma pārbaudēs tiek vērtēti 10 ballu skalā, saskaņā ar 

valsts izglītības standartos noteiktajiem kritērijiem, nobeiguma vērtēšanā var vērtēt 

rakstisku vai kombinētu pārbaudes darbu, laboratorijas darbu, pētniecisko darbu, 

domrakstu, individuālo vai grupu projektus, darba mapes, pētījumus u.c. 

15.4.3. Pārbaudes darbu paredzamo norises laiku skolotājs precizē, papildu izskaidrojot un 

pamatojot vērtēšanas kritērijus konkrētajam pārbaudes darbam. 

15.4.4. Skolēnam ir jābūt vērtējumam visos skolotāja noteiktajos mācību priekšmeta 

nobeiguma pārbaudes darbos, izņemot ilgstoši slimojošiem un eksternim. 

15.4.5. Ja skolēns slimības dēļ semestrī ir kavējis vairāk kā 50% no mācību stundām, lai 

izliktu semestra atzīmi, pedagogs ir tiesīgs veidot kombinētu pārbaudes darbu savā 

mācāmajā priekšmetā, saskaņojot to ar direktora vietnieku izglītības jomā, kā arī ar 

skolēna klases audzinātāju un vecākiem. 
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15.4.6. Izglītojamā mācību stundu kavējumi nedrīkst ietekmēt vērtējumu mācību 

priekšmetā. 

15.4.7. Pedagogs nevar nedz samazināt, nedz izlikt vērtējumu pārbaudes darbā 

izglītojamam viņa neapmierinošas uzvedības, nesalasāma rokraksta, neatļautu 

palīglīdzekļu izmantošanas vai cilvēka cieņu aizskarošu piezīmju u. tml. gadījumos, 

lietojot apzīmējumu “n/v” – nav vērtējuma. 

15.4.8. Skolēniem, kuri mācās ārzemēs uz laiku līdz 1 gadam e – žurnālā vērtēšanas aile 

tiek atstāta tukša. Izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apliecina par 

apgūto citā valstī, ja nepieciešams, nosaka atbalsta pasākumus mācību priekšmetos. 

Skolēni, kuri atrodas sporta nodarbībās ārpus valsts, regulāri sazinās ar skolotājiem 

elektroniski un veic uzdotos darba uzdevumus, vienu nobeiguma pārbaudes darbu 

semestra beigās veic skolā par visām semestrī apgūtajām tēmām, iegūtais vērtējums ir 

uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. 

15.5. Ja skolēns nav ieradies uz nobeiguma pārbaudes darbu : 

15.5.1.attaisnojošu iemeslu dēļ, tad, vienojoties ar skolotāju par konkrētu laiku, darbs 

jāizpilda līdz semestra beigām. Ja to neizdara, skolēns nesaņem vērtējumu un skolotājs e- 

žurnālā atzīmē „n/v” – nav vērtējuma. 

15.5.2. “n/v” nedrīkst piešķirt “vērtību” ietekmēt izglītojamā vērtējumu mācību 

priekšmetā, summējot iegūtos vērtējumus un iegūto summu dalot ar kārtoto pārbaudes 

darbu skaita. 

15.5.3. neattaisnotu iemeslu dēļ skolotājs klases žurnālā atzīmē „n/v” – nav vērtējuma. 

15.5.4. ieraksts „n/v” norāda, ka skolēns neko nav darījis, lai saņemtu vērtējumu, bet tas 

netiek ņemts vērā, izliekot skolēnam semestra un gada atzīmes. 

15.5.5. Ja pārbaudes darbs ir bijis pēdējās 10 darba dienās līdz semestra beigām un skolēns 

to nav rakstījis slimības vai citu iemeslu dēļ, tad skolotājs ir tiesīgs viņu atbrīvot no 

pārbaudes darba, atstājot ailē ierakstu „n s”.  

15.6. Skolēns, vienojoties ar pedagogu, var uzlabot vērtējumu semestra laikā. 

15.7. Nobeiguma pārbaudes darbi pedagogam jāizlabo un rezultāti jāpaziņo nedēļas laikā, 

vidusskolā – divu nedēļu laikā. 

15.8. Minimālo vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā vienā semestrī, ņemot vērā 

stundu skaitu nedēļā: 

Stundu skaits nedēļā Minimālo pārbaudes darbu skaits semestrī 

1 2 

2 - 3 3 

4 - 5 5 

6 - 7 7 
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15.9. Veidojot pārbaudes darbus, katrs priekšmeta pedagogs ievēro vienotu ballu vērtēšanas 

Balles 
 Apguves līmeņa apraksts 

 (atbilstoši  Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem 

Nr.281 26.pielik.) 

Pārbaudes darba 

zināšanu un 

prasmju apjoms % 

10 (izcili) 

a
u

g
st

s 

 prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski 

argumentēt domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

 spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā 

ainā, pareizi samērot ar realitāti; 

 spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma 

kritērijus, paredzēt sekas; 

 prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina 

sadarbību mācību problēmu risināšanā 

94 -100% 

9 (teicami) 86 – 93% 

8 (ļoti labi) 

o
p

ti
m

ā
ls

 

 spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā 

vai tuvu tam), saskata likumsakarības un problēmas, 

atšķir būtisko no mazsvarīgā; 

 prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, 

analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic tipveida un 

kombinētus mācību uzdevumus; 

 uzdoto veic apzinīgi, parāda spējas, kā arī attīstītas gribas 

īpašības; 

 mācību satura pamatjautājumos pauž personisko 

attieksmi vairāk konstatācijas nekā analīzes līmenī; 

 ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi; 

 mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi. 

78 – 87% 

7 (labi) 69 – 77% 

6(gandrīz labi) 60 -68% 

5 (viduvēji) 

v
id

u
v
ēj

š 

 ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no 

mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos 

likumus un likumsakarības, gandrīz bez kļūdām risina 

tipveida uzdevumus; 

 mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; 

 mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot 

pedagoga norādījumus; 

 var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto 

mācību saturu; 

 ir apguvis sadarbības un saziņas pamatprasmi; 

 mācību sasniegumi attīstās. 

48 – 59% 

4(gandrīz 

viduvēji) 
35 – 47% 

3 (vāji) 

v
ā
jš

 

 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; 

 mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir 

būtisko no mazsvarīgā; 

 personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava 

viedokļa; 

 maz attīstīta sadarbības prasme; 

 mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

23 – 34% 

2 (ļoti vāji) 12 – 22% 

1(ļoti, ļoti vāji) 1 – 11% 
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skalu un pārbaudes darba satura apjomu, ietverot tēmas apguvei būtiskas zināšanas un prasmes: 

16.  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 vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmu. 

VI Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

17. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana e - klases žurnālā, mācību sasniegumu 

kopsavilkumu žurnālā un liecībā notiek atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās iestādes pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentu 

aizpildei. 

18. Piecgadīgo un sešgadīgo grupā vērtējums tiek izlikts individuālās pārrunās ar bērnu 

vecākiem. 

19. Skolēnu 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. 

20. Skolēna mācību sasniegumus 2. un 3.klasē latviešu valodā un matemātikā vērtē 10 ballu 

skalā, pārējos mācību priekšmetos skolēna mācību sasniegumus vērtē aprakstoši. 

21. Gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu, nobeiguma pārbaudes darbu, 

kā arī pārcelšanas eksāmena vērtējumu, eksternim, ņemot vērā nokārtotā eksāmena vērtējumu, 

nosakot semestra vidējā vērtējuma noapaļošanas principu no 0,5 uz augšu. 

21.1. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības pakāpē, pedagogam 

jāņem vērā izglītojamā uzlabotie vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos, izņemot 

gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu. 

22. 10 ballu skalā nevērtē: 

22.1. kārtējās vērtēšanas pārbaudes darbu, kuros skolēna mācību sasniegumus vērtē ar 

„i” vai „ni”. 

22.2. skolēna mājas darbus, kurus vērtē ar „i” vai „ni”; 

22.2.1. 1.klasē skolotājs labo pēc iespējas visus mājas darbus, vērtējot tos ar simboliem 

1.semestrī, bet 2.semestrī ar “ieskaitīts’’, “daļēji ieskaitīts”, “neieskaitīts”. 

22.2.2. 2. un 3.klasē skolotājs labo pēc iespējas visus mājas darbus, vērtējot tos ar 

“ieskaitīts’’, “daļēji ieskaitīts “, “neieskaitīts”. 

22.2.3. 4. – 12.klasē mājas darbu labošanu veic ne retāk kā tik reizes mēnesī, cik 

attiecīgajā mācību priekšmetā stundu ir nedēļā. Darba rezultāti tiek vērtēti ar “i “, “ ni“.  
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22.2.4. .ja mājas darbs nav pildīts, skolotājs ieraksta “ n/v “ – nav vērtējuma, 

izglītojamo mājas un patstāvīgo darbu neizpilde nevar ietekmēt sekmes vai gada 

vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, bet var tikt ņemta vērā vērtējuma 

izšķiršanās gadījumā. 

23. Zinātniski pētniecisko un projektu  darbu vadīšana un atspoguļošana: 

23.1. 8. - 12. klasēs skolēni 2 mācību gadu laikā brīvprātīgi izstrādā zinātniski pētniecisko 

darbu vai projektu un to aizstāv. 

23.2. 1. – 7. klasēs izstrādā vienotas jomas projekta darbu un aizstāv.  

23.3.  Apliecībās par vispārējo pamatizglītību un Atestātos par vispārējo vidējo izglītību 

sekmju ierakstā ieraksta ziņas par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, 

zinātniski pētnieciskajos darbos un apbalvojumus. 

24. Noteikumi par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Pumpuru vidusskolā stājas spēkā ar 

2018. gada 3. septembri, apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē 29.08.2018.,  

protokols Nr. 26. 

 

Direktore         Irēna Kausiniece 

29.08.2018. 


