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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  

Dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa 

sastāvdaļai. 

1. Dokuments adresēts pedagogiem. 

2. Šī kārtība nosaka, kā Liepājas Katoļu pamatskolā (turpmāk – Skola) tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi. 

3. Dokumenta uzdevums ir:  

3.1. atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskākās valstiskās 

prasības; 

3.2. sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot skolēnu 

sasniegumus. 

3.3. nodrošināt prasību skaidrību un atklātību, 

3.4. sekmēt vērtēšanas motivējošo raksturu, 

3.5. regulāru vērtējuma pēcanalīzi mācību sasniegumu pozitīvai dinamikai un pieejamību. 

4. Vērtēšanu skolā veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām, kuras fiksētas: 

4.1. Vispārējā izglītības likuma (LR Saeima 10.6.1999.) 10.panta trešās daļas 2.punktā; 

4.2. Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem″; 

4.3. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 

klasi” (Ministru Kabinets, 13.10. 2015.) 

4.4. Ministru Kabineta noteikumos Nr. 1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” (Ministru Kabinets, 

17.12. 2013.) 

5. Skolas Pedagoģiskā padome ir tiesīga pieņemt lēmumus par vērtēšanas kārtību un metodiku skolā saskaņā  

ar Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos iestrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem. 

6. Pedagoģiskā procesa organizācijas dokumenti ir skolvadības sistēmas “e-klase” elektroniskais klases žurnāls 

(turpmāk – e-klase). 
 

II. VĒRTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

7. Vispārējās izglītības likuma 1. pantā (13.) formulēts termins: vērtējums – izglītības programmā noteikto 

zināšanu, prasmju un iemaņu apguves līmeņa apliecinājums. (LR Saeima, 10.06.1999.) 

Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēna mācību sasniegumu 

raksturojums, kas sekmē katra skolēna dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par 

mācīšanās panākumiem.  

8. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

8.1. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, temperamentu un veselību; 

8.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai; 

8.3. motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus, plānot savu mācību darbu; 

8.4. skolēniem veidot līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot  veikt pašvērtējumu; 

8.5. sekmēt skolotāja līdzatbildību par skolēnu mācību sasniegumiem, analizējot un izvērtējot savu 

pedagoģisko darbību. 

 
III. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI 

  
(Saskaņā ar 2018. gada 27. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 Noteikumi 
par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, punktu Nr.11) 

 
9. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

9.1. sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un 

pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums; 

9.2. atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam ir zināmi un 

saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji; 

9.3. metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas 

metodiskos paņēmienus; 
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9.4. iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažādajām 

mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snieguma demonstrēšanas 

veids, piekļuve vērtēšanas darbam; 

9.5.  izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, tiek ņemta 

vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika. 

 
IV. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
10. Vērtēšanas kritēriji:  

10.1. apgūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

10.2. iegūtās prasmes mācību jomā un caurviju prasmes; 

10.3. attīstītie ieradumi un attieksmes, kas apliecina vērtības un tikumus; 

10.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

11. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi: 

11.1. Diagnosticējošā vērtēšana – tiek veikta, lai noteiktu  skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, 

vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk SR) mācību procesa 

plānošanai un pilnveidei, un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu temata un/vai mācību kursa sākumā, 

vidū - pēc skolotāju ieskatiem. Tā tiek dokumentēta e-klases žurnālā procentos, izmantojot pārbaudes 

darba metodiku. 

11.2. Formatīvā vērtēšana – nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina skolēnam un 

pedagogam atgriezenisko saiti (turpmāk – AS) par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotiem 

sasniedzamajiem rezultātiem (turpmāk – SR). To īsteno 

11.2.1.  pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un sniegtu papildu atbalstu skolēnam, 

plānotu un uzlabotu mācīšanu; 

11.2.2.  skolēns, lai uzlabotu mācīšanos, patstāvīgi vērtētu savu un cita sniegumu. 

11.2.3.  Mācību stundā realizējamas dažādas formatīvās vērtēšanas metodes, e-klases žurnālā tiek 

dokumentētas četras: ieskaitīts/ neieskaitīts (i/ni), apguves līmeņi (S, T, A, P) vai “+” – apgūts , “/ ” -  

daļēji apgūts  “-“ – vēl jāmācās un procenti, izmantojot mācību stundas pārbaudes darba 

metodiku. 

 

BALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PROCENTI 1-17% 18-27% 28-37% 38-47% 48-57% 58-67% 68-77% 78-87% 
88-

96% 
97-

100% 

Vērtējums 
sākumskolā 

- - - / / / / + + + 

Apguves 

līmenis 

Skolēna demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību 

jomā, caurviju prasmes un attieksmes 

E-klasē 

apzīmējums 

ar burtu 

Apguve 

procentos 

Sācis 

apgūt 

Ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; skolēns demonstrē 

sniegumu ar pedagoga atbalstu zināmā tipveida situācijā. Skolēnam 

nepieciešams atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma 

izpildei; skolēnam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu 

tālāko mācību saturu. 

 

S 

 

līdz 37% 

Turpina 

apgūt 

Plānotais SR sasniegt daļēji un tas nav noturīgs; skolēns demonstrē 

sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī 

mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus. 

Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma izpildei; 

skolēnam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes. 

 

T 

 

 

no 38% 

Apguvis 

Plānotais SR sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; skolēns demonstrē 

sniegumu gan zināmā tipveida, gan nepazīstamā situācijā. Uzdevumu 

izpilda patstāvīgi; skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai 

apguvei. 

 

A 

 

no 68% 

Apguvis 

padziļināti 

Plānotais SR sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot 

atbilstošas stratēģijas izvēli; skolēns demonstrē sniegumu zināmā 

tipveida, nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; skolēns ir 

sagatavots mācību satura turpmākai apguvei. Šis līmenis nenozīmē, ka 

skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto SR. 

 

P 

 

no 88% 
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11.3. Summatīvā vērtēšana - tiek veikta mācīšanās posma noslēgumā (piemēram, temata, temata loģiskās 

daļas, mācību semestra, gada, izglītības pakāpes noslēgumā), lai novērtētu skolēna mācīšanās rezultātu. 

11.3.1. Summatīvās vērtēšanas darba (turpmāk – SVD) vērtējums tiek izteikts apguves līmeņos (S, T, A, 

P) 1.klasē, bet 4., 5., 6.,7., 8., 9. klasēs - 10 ballu skalā, dokumentē e – klasē mācību priekšmetu 

žurnālos, izmantojot pārbaudes darba metodiku. 

11.3.2. Mācību gada nobeiguma darbs – summatīvais vērtējums par mācību gadā apgūto vielu. 

11.3.3. Valsts pārbaudes darbs un/vai valsts diagnosticējošais darbs – nosaka Izglītības un zinātnes 

ministrija.   

 

 

V. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA 

 

12. Mācību priekšmetu skolotāji atbilstoši izglītības programmai un mācību priekšmeta standarta prasībām 

izstrādā savus vērtēšanas plānus mācību gadam un katrai klasei.  

13. Katra mācību semestra sākumā mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu 

vērtēšanas veidiem, pārbaudes darbu skaitu, apjomu, izpildes laiku un semestra vērtējuma iegūšanas 

nosacījumiem. 

Apguves 

līmenis 

Skolēna  
garīgās 

darbības 
līmenis 

Blūma  
taksonomijas 

kategorijas izziņas 
jomā 

Uzdevumu 
veidi 

pēc SOLO 
taksonomijas 

Skolēna darbība no domāšanas līmeņu viedokļa 

Iegūtais 
punktu 

kopskaits (% 
no maksimāli 

iespējamā) 

Vārdiskais 
vērtējums 

Vērtējums 
ballēs 

     Zems 

(nepietiekams) 

Iegaumēšana 
un sapratne 

Zināšanas 

Definē! 
Atpazīsti! 
Sameklē! 

Atstāsti! Mini! 

Pazīst un spēj 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; nav attīstīta sadarbības prasme; mācību 
sasniegumu attīstība ir nepietiekama. 

 

<17% Ļoti, ļoti vāji 1 

18% - 27% Ļoti vāji 2 

28% - 37% Vāji 3 

Vidējs 

(pietiekams) Sapratne 

Pretstati! 
Apraksti! 
Ilustrē! 

Izskaidro! 
Demonstrē! 

Nosaki! 
Formulē! 

Ievieto! Citē! 

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; 

mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un 
saprotami; mācībās izmanto tradicionālas izziņas 

metodes, izpildot pedagoga norādījumus; var 
izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto 

mācību saturu; maz attīstītas sadarbības un 
saziņas prasmes; mācību sasniegumi attīstās. 

 

38% - 47% Gandrīz 
viduvēji 

4 

48% - 57% Viduvēji 5 

Optimāls 
Zināšanu 
lietojums 
standarta 
situācijā 

Lietošana 

Atrisini! 
Izmanto! 
Sagrupē! 
Izvēlies! 

Pārbaudi! 
Plāno! 

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. 

 

58% - 67% Gandrīz labi 6 

68% - 77% Labi 7 

Analīze 
 
 

Salīdzini! 
Analizē! 

Pierādi! Nosaki 
cēloni! Secini! 

Integrē! 
Prognozē! 

78% - 87% Ļoti labi 8 

Augsts 
 (izcils) 

Produktīvā 
darbība 
(radošā) 

Kompleksi SR 

Sintēze 
 

Paredzi! 
Izstrādā! 
Izplāno! 

Konstruē! 
Sastādi! 

Formulē! 
Atrisini! 

Sagatavo! 
Organizē! 

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; 
prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un 
loģiski argumentēt domu, saskatīt un izskaidrot 

likumsakarības; 
spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt 

vienotā ainā, samērojot ar realitāti; 
spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt 

vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas; 
prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina 

sadarbību mācību problēmu risināšanā. 
 

88% - 97% Teicami 9 

Izvērtēšana 97% - 100% Izcili 10 
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13.1. 1., 4., 7. klasēm skolotājs, ņemot vērā apgūstamā priekšmeta specifiku un mācību satura tematiku, 

paredz minimālo vērtējumu skaitu, (tajā skaitā diagnosticējošais, formatīvais vai summatīvais vērtējums) 

– ne mazāk kā 1 vērtējums mēnesī un kopējo minimālo summatīvo vērtējuma skaitu mācību gadā, kas 

nav mazāks par mācību priekšmetā paredzamo tematu skaitu mācību gadā. Vērtējumus plāno tā, lai 

galīgais (summatīvais) vērtējums semestrī/ mācību gadā būtu objektīvs un korekts.  
13.2.  2.,3.,5.,6.,8.,9. klasēm skolotājs paredz minimālo vērtējumu skaitu (tai skaitā arī formatīvos 

vērtējumus „i” un „ni”, %)  mēnesī, kas nav mazāks par mācību priekšmetam atvēlēto stundu skaitu 

nedēļā,  kā arī plāno noslēguma vērtējumu skaitu tā, lai galīgo (summatīvo) vērtējums semestrī būtu 

objektīvs un korekts (Skat. tabulu). 

 

14. Vērtēšanas grafiks ir elastīgs, skolotājs izdara tajā korekcijas atbilstoši izmaiņām savā tematiskajā un 

kalendārajā plānā, bet par izmaiņām informē skolēnus. 
15. Pedagogs neplāno pārbaudes darbus (kontroldarbu, ieskaiti), kas ietekmē izglītojamā apkopojošo vērtējumu 

semestrī, 5 (piecas) mācību dienas pirms semestra vērtējuma izlikšanas (izņemot gadījumus, kad pedagogs 

vai izglītojamais ilgstoši slimojis). 
16. Nedēļu pirms plānotajiem pārbaudes darbiem skolotāji mutiski informē skolēnus un ieraksta ziņas par tiem 

“e-klase” “Pārbaudes darbu plānotājā”, kas paredz vienā dienā vienai klasei ne vairāk par vienu līdz diviem 

pārbaudes darbiem (zilajās ailēs). (Saskaņā ar 2018. gada 27. novembra Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 747 pielikums Nr.11., 19. pants) 

17. Nav pieļaujams, ka atsevišķiem izglītojamajiem ārpus valsts izglītības obligātā satura apguves izliek 

vērtējumu par izglītojamā dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, zinātniski pētniecisko 

darbu, dalību sporta sacensībās, radošajām aktivitātēm u.c. (Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

norādēm 2016.) 

18. Vērtēšanai jānotiek ar pozitīvu attieksmi pret skolēnu, tai jāveicina skolēna vēlme mācīties. 

19. Svarīgi nostiprināt tādu organizācijas un mācīšanās kultūru, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu 

skolēna sniegumam. 

20. Pirms darbiem, kuru vērtējums tiks atspoguļots e-klases žurnālā, skolotājam jāinformē skolēni par SR, 

izskaidrojot uzdevumu izpildes nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un/vai snieguma līmeņu aprakstus 

(turpmāk - SLA). 

21. Katru vērtējumu 10 ballu skalā skolotājs plāno atbilstoši pārbaudes darbu veidošanas vai punktu 

summēšanas matricai. (Skat. tabulu - matricas izveides piemēru) 

    1.-3. klasē 
 

4.-9. klasē 
 

Piemērs 
Uzdevumi (kopā 100 punkti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iegaumēšana un 
sapratne 

Zināšanu 
uzdevumi 

35% 35% 10 5 5 15      

Lietošana 
Prasmju 

uzdevumi 
45% 45%     15 15 15   

Analīze, sintēze, 
izvērtējums 

Radošie 
uzdevumi 

20% 20%        10 10 

Attieksmes kā 
mācīšanās prasmes 

Attieksmes, 
attīstības 
dinamika 

Līdzdalība, darbošanās grupā 
Mājasdarbi 

Noteikumu ievērošana u.t.t. 

 

22. Valsts pārbaudes darbu laikus, kārtību, prasības nosaka ārējie normatīvie akti. 

 

VI. DIAGNOSTICĒJOŠĀS VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA  

 

Stundu skaits nedēļā 1 - 2 3 - 4 5 - 6 

Vērtējumu skaits mēnesī 
(formatīvais un summatīvais 

vērtējums) 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 

Summatīvie vērtējumi semestrī 2 - 3 4 - 5 6 - 7 
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23. Diagnosticējošā vērtēšana tiek veikta, lai noteiktu katra skolēnu zināšanu un prasmju līmeni katrā mācību 

priekšmetā. Diagnosticējošā vērtēšana tiek veikta, lai noteiktu, vai ir vērojama mācību sasniegumu 

izaugsme, kāda apguves dinamika katram skolēnam un klasei kopumā. 

24. Diagnosticējošā vērtēšana tiek veikta: 

• uzsākot jaunu mācību priekšmetu; 

• uzsākot jaunu mācību posmu;  

• nosakot jauno skolēnu zināšanu, prasmju (arī mācīšanās prasmju) līmeni,  

• uzsākot darbu ar jaunu klasi.  

24.1. 4. klases skolēni septembra mēnesī tiek diagnosticēti par pamatprasmju un zināšanu apguvi visos 

mācību priekšmetos, šo darbu veic mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar pedagogiem, kas šo 

priekšmetu mācījuši iepriekšējos mācību gados. 

 

VII. FORMATĪVĀS VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA 

 
25. Skolotājs regulāri un plānveidīgi veic formatīvo vērtēšanu: 

25.1. Aprakstoši: 

25.1.1. īss, kodolīgs mutvārdu un rakstveida vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, 

saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku;  

25.1.2. izmantojams gan starpvērtējumos, gan apkopojošajos vērtējumos – atbilstoši mācību priekšmeta 

programmai. 

25.1.3. aprakstošais vērtējums tiek ierakstīts burtnīcā, dienasgrāmatā, liecībā. Pārbaudes darbos un 

noslēguma vērtējumos skolotājs vecākiem blakus aprakstošajam vērtējumam norāda paveikto 

procentos  (2.-3. klasē). 

25.2. Skolotājs sniedz AS par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotajiem SR, kā arī norāda soļus (kas 

izdodas, kas vēl neizdodas, ko darīt tālāk, lai izdotos), kas veicinātu skolēna snieguma uzlabojumu, 

25.3. apspriežot ar skolēnu vai klasi, kādas mācīšanās stratēģijas tika izmantotas, lai sasniegtu rezultātu, 

25.4. veidojot pārbaudes darbus, 

25.5. pārbaudot un analizējot skolēnu atbildes, mājasdarbus, patstāvīgos darbus, novērojot  mācību procesu 

klasē – prasmju attīstību, attieksmju veidošanos. 

26. Skolotājs rūpīgi izsver - formatīvās vērtēšanas nozīmīgumu e-klases žurnāla atspoguļošanā. 

27. Formatīvais vērtējums tiek izteikts uzslavas, paskaidrojumu, komentāru, ieteikumu veidā, kā arī ar 

vērtējumu i, ni, S,T,A,P, procenti un 2.,3. klasēs “+, / , - “. 

28. Ja darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts”/ “neieskaitīts”, kur pārbauda skolēna konkrētās zināšanas (vai nu zina, vai 

nezina) 

28.1. vērtējumu “i”- “ieskaitīts“ saņem par 75% pareizi paveiktu uzdevumu, 

28.2. vērtējumu “ni”- “neieskaitīts” saņem, ja skolēna sniegums ir mazāks kā 25%. 

29. Apzīmējumi “i/ni” tiek izmantoti informatīvi un/vai formatīvā vērtēšanā, izmantojot mācību stundas pārbaudes 

darba metodiku. 1., 4., 7. klašu skolēniem tie netiek ņemti vērā, izliekot semestra/gada vērtējumu. 

30. Apzīmējumi S/T/A/P ( S – sācis apgūt; T – turpina apgūt; A – apguvis; P – apguvis padziļināti) tiek izmantoti: 

30.1. formatīvā un summatīvā vērtēšanā 1.klasē; 

30.2. formatīvā vērtēšanā no 2. līdz 9. klasei, veidojot snieguma līmeņa aprakstus, kas tiek dokumentēti, 

izmantojot mācību stundas pārbaudes darba metodiku. Tie netiek ņemti vērā, izliekot semestra/gada 

vērtējumu. 

31. Apzīmējums “n/v” – “nav vērtējuma” tiek izmantots: 

31.1. pārbaudes darbā un kārtējā vērtēšanas darbā – ja skolēns nav ieguvis vismaz 1 punktu vai nav 

iesniedzis darbu vispār. 

31.2. mājas darba novērtēšanā, ja skolēns ir bijis skolā, kad darbs tika uzdots, un ir skolā, kad darbs ir 

jānodod, bet nav ko nodot. 

 

VIII. SUMMATĪVĀS VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA   

 
32. Skolēnu sniegumu summatīvo vērtējumu izsaka: 

32.1. 1.klasē aprakstoši četros apguves līmeņos – sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis, apguvis padziļināti, 

lietojot apzīmējumus S,T,A,P ; 
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32.2. 2.klasē aprakstoši trijos apguves līmeņos – apguvis, daļēji apguvis, vēl jāmācās, lietojot apzīmējumus 

“+, /, -“ – izņemot latviešu valodu un matemātiku, kurus vērtē ballēs; 

32.3. 3.klasē aprakstoši trijos apguves līmeņos - apguvis, daļēji apguvis, vēl jāmācās, lietojot apzīmējumus 

“+, /, -“ – izņemot latviešu valodu, matemātiku un svešvalodu, kurus vērtē ballēs; 

32.4. 4. - 9.klasē – 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). 

33. Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz SVD, tad skolēns to kārto 2 nedēļu laikā 

pēc atgriešanās skolā, individuāli vienojoties ar skolotāju par darba izpildes laiku. Skolēns ir pats atbildīgs 

par savlaicīgu pārbaudes darba nokārtošanu. 

34. Ja skolēns slimības dēļ ir kavējis skolu 2 nedēļas un vairāk, par ko nekavējoties pēc slimošanas ir iesniegta 

ārsta izziņa, skolotājs atbrīvo 2., 3., 5., 6., 8., 9. skolēnu no SVD. E – klases žurnālā aiz apzīmējuma „n” 

ierakstāms „atb” (attaisnoti) – “n/atb”. 1., 4., 7. klašu skolēniem SVD veicams saprātīgā termiņā.  

35. Ja skolēns nav ieradies skolā un tajā dienā kādā no mācību priekšmetiem pārbaudījums, kurš skolēnam 

jānokārto obligāti, skolotājs liek apzīmējumus “n”. Kad skolēns nokārto nepieciešamo pārbaudījumu mācību 

priekšmetā, skolotājs ievada vērtējumu  (piem., n/8). 

36. Skolēnam dienā pieļaujami 1 – 2 SVD. Ja SVD paredzēts priekšmetā, kurā ir tikai viena mācību stunda 

nedēļā, skolēni kārto to, pārējie skolotāji SVD datumu nosaka atkārtoti. 

37. 1., 4., 7.klašu skolēniem summatīvos vērtējumus nav atļauts uzlabot, ja tie e-klases žurnālā atspoguļoti kā 

pārbaudes darbs (vērtējumu sadaļā tas atspoguļojas kā zilā aile).  

 
 

IX. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒJUMS SEMESTRĪ UN GADĀ 
 

 

 

38. Noslēguma vērtēšanā mācību priekšmetos, kur to nosaka pamatizglītības standarts, vērtējumu  izsaka 10 

ballu skalā.  

39. Mācību priekšmetos, kur skolēnu mācību sasniegumi netiek vērtēti 10 ballu skalā (tajā skaitā fakultatīvajos  

priekšmetos), semestra un mācību gada beigās skolotājs apkopo skolēnu pamatprasmju un zināšanu 

apguves līmeni  atbilstoši  Valsts pamatizglītības standarta prasībām, aprēķinot mācību sasniegumus 

procentos, un veic izpēti par skolēna mācību sasniegumu attīstības dinamiku. 
40. 2.,3.,5.,6.,8.,9. klasēs, ja skolēns mācību priekšmetā nav kārtojis visas plānotās ieskaites un pārbaudes 

darbus (atbilstoši semestra pārbaudes darbu grafikam) vai arī vairāk nekā pusē ieskaitēs un pārbaudes 

darbos nav ieguvis pietiekama līmeņa (4 – 5 balles) vērtējumus, viņš semestrī nevar saņemt vērtējumu, 

augstāku par 3 ballēm.  

40.1. Ilgstošas slimības gadījumā skola izstrādā īpašu, skolēnam piemērotu mācību un vērtēšanas plānu. 

41. 2., 3., 5., 6., 8., 9.klasē vērtējums mācību priekšmetā semestrī veidojas kā vidējais aritmētiskais no SVD, 

nozīmīgu praktisko darbu un/vai viena/vairāku vidējā vērtējuma no formatīvajiem vērtējumiem. 

42. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek, ņemot vērā visa mācību gada vidējo vērtējumu, kā arī skolēna 

izaugsmi. 

43. Izliekot semestra vērtējumu, būtisks un objektīvs ir semestra vidējais vērtējums, kurā vēra ņem tikai “zilās 

ailes”. Gadījumos, kad vidējais vērtējums augstāks par 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5, bet nesasniedz 4,8; 5,8; 

6,8; 7,8; 8,8; 9,8  pedagogs pieņem lēmumu par galīgo semestra vērtējumu.  

44. Izliekot vērtējumu gadā, gadījumā, kad vērtējums ir svārstīgs starp 3 vai 4, 4 vai 5, 5 vai 6 ballēm u.t.t., 

izšķirīgs ir gada vidējais vērtējums. 
45. Ja vērtējums ir nepietiekamā līmenī (1 – 3 balles) saņemts mācību gadā, skolēnam tiek noteikti 

pēcpārbaudījumi attiecīgajā mācību priekšmetā   (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.591, 13.10.2015., MK noteikumi Nr. 710, 21.11.2018.)  
46. Vērtējums pētnieciskajā darbā 7.-9. klasē pielīdzināms noslēguma vērtējumam mācību priekšmetā un 

izliekams liecībā mācību gada noslēgumā.  

47. 1., 4., 7.klasē vērtējums mācību priekšmetā tiek izlikts gadā. Tas veidojas kā vidējais aritmētiskais no 

summatīviem (zilās ailes) vērtējumiem. 

48. Izliekot gada vērtējumu 4., 7. klašu skolēniem, formatīvie vērtējumi (i/ni; STAP) un summatīvie vērtējumi 

(baltās ailes) netiek ņemti vērā. 

49. 2., 3., 5., 6., 8., 9. klasēs izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, jāņem vērā tikai uzlabotie 

vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos. 

50. Vērtējums semestrī un gadā izliekams atbilstīgi norādēm skolas gada plānā.  
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X. SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU ATSPOGUĻOJUMS E-KLASES ŽURNĀLĀ  

 
51. Visos mācību priekšmetos, kur skolotājs uzdod mājas darbus, to vērtējumi (i, ni, n/v, procentos) tiek fiksēti e-

klases mājas darbu žurnālā, minimālais mājas darbu vērtējumu skaits mēnesī atbilst stundu skaitam 

nedēļā šajā mācību priekšmetā. 

52. Mācību priekšmetu skolotāji ir atbildīgi, lai laicīgi tiktu ievadīti visi vērtējumi e- klases žurnālā, lai nodrošinātu 

savlaicīgu skolēnu un vecāku informētību par skolēnu mācību sasniegumiem. 

52.1. Summatīvā darba vērtējums tiek ierakstīts e-klases žurnālā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. 

52.2. Formatīvā darba vērtējums tiek ievadīts e-klases žurnālā līdz nākamajai mācību stundai.  

52.3. Visi vērtējumi ballēs tiek žurnālā ievadīti, korekti un precīzi atspoguļojot vērtēšanas kritērijus. 

52.4. Semestra pēdējais vērtējums nevar būt izlikts vēlāk kā 5 darba dienas pirms skolas gada plānā norādītā 

datuma vērtējumu izlikšanai semestrī, lai skolēniem būtu iespēja vērtējumu uzlabot. 

52.5. Ieraksti (vērtējumi, kavējumi, stundu sasniedzamais rezultāts, tēmas, mājās uzdotais) e-klases žurnālā 

tiek veikti pēc katras mācību stundas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgās dienas plkst.17.00. 

 

 

XI.  SKOLĒNU UN VECĀKU INFORMĒŠANA PAR VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU UN MĀCĪBU SASNIEGUMIEM 

 
53. Vecāki ar kārtību par vērtēšanu skolā tiek iepazīstināti rudens vecāku sapulcēs. 

53.1. 3., 6., 9. klasē vecāki un skolēni septembrī tiek informēti par valsts pārbaudes darbiem, to norises laiku, 

kārtību un vērtēšanu. 

53.1.1. Par informēšanu 9. klases audzēkņi un viņu vecāki  parakstās skolas izstrādātā veidlapā ne vēlāk 

kā līdz 1. semestra beigām. (Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

1510 par Valsts pārbaudījumu norises kārtību  18.punktu). 

54. Par skolēnu sasniegumiem Valsts pārbaudes darbos 3. un 6. klasei vecāki saņem rakstisku informāciju par 

sasniegumiem, prasmju apguves līmeni un ieteikumiem turpmākajām mācībām. 

55. Par skolēnu sasniegumiem IKDIENĀ vecāki saņem  

55.1. rakstisku informāciju par sasniegumiem, prasmju apguves līmeni un ieteikumiem turpmākajām 

mācībām; 

55.2. mutiski izteiktu informāciju un skolēna mācību sasniegumu skolotāju izvērtējuma aptaujas lapu 

individuālajās sarunās, kas tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi gadā. 

56.  Katra mācību priekšmeta skolotājam ir pienākums mācību gada sākumā iepazīstināt skolēnus ar 

vērtēšanas kārtību savā priekšmetā, izskaidrojot pamatprasības un vērtēšanas kritērijus: 

56.1. mācību priekšmeta skolotājs informē skolēnus par vērtēšanas kalendāru katra semestra sākumā, 

56.2. par paredzētajiem pārbaudes darbiem skolēni un viņu vecāki tiek informēti vienu nedēļu pirms SVD 

pildīšanas “e-klase” pārbaudes darbu plānotājā, 

56.3. ar vērtēšanas kārtību un kritērijiem kādā mācību priekšmetā skolēnus un vecākus iepazīstina mācību 

gada sākumā ar  īpašu ielīmīšu palīdzību uz burtnīcu (diktātu, domrakstu vai pārbaudes darbu) vai 

pierakstu klades vāciņa, kā arī atsevišķu ieliktņu veidā skolā izstrādātajās lasītāja dienasgrāmatās u. 

tml., 

56.4. skolotājam ir pienākums pirms katra pārbaudes darba vai vērtējuma, ko veido punktu summēšana, 

izskaidrot vērtēšanas kritērijus skolēniem, 

56.5. noformējot pārbaudes darbu, skolotājam ir pienākums skaidri un nepārprotami atspoguļot arī 

vērtēšanas kārtību (izņemot sākumskolas pirmās klases, kur šādas norādes var traucēt un novērst 

skolēnu uzmanību), 

56.6. ja ar kārtējo vai noslēguma darbu vērtēšanas kritērijiem vēlas iepazīties arī vecāki, skolotāji par tiem 

informē vecākus individuālajās sarunās. 

57. Skolēni par mācību sasniegumiem tiek informēti pēc kārtējiem vērtējumiem, analizējot un izskaidrojot 

mācību sasniegumus, kopīgi plānojot turpmāko mācību gaitu. 

58. Skolotājs regulāri fiksē  skolēnu mācību sasniegumus e-klases žurnālā, lai nodrošinātu vecākus un skolēnus 

ar savlaicīgu informāciju par mācību sasniegumiem: 

58.1. skolēni un vecāki saņem regulārus sekmju izrakstus saskaņā ar skolas gada plānu (ielīmes skolēnu 

dienasgrāmatās un/vai elektroniski vecāku e-pastā). 

58.2. vecākiem ir iespēja sekot savu bērnu mācību sasniegumiem, atverot sava bērna datni e-klases žurnālā 

vai sava bērna e-dienasgrāmatu, izmantot e-klases pastu, lai sazinātos ar mācību priekšmetu 

skolotājiem. 
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59. Ja ir nepieciešamība, vecāki var sarunāt individuālas tikšanās ar jebkuru skolas skolotāju, vienojoties par 

abiem izdevīgu tikšanās laiku, un iegūt visu nepieciešamo informāciju par vērtēšanas kārtību, skolēna 

mācību sasniegumiem, problēmām, to risināšanas iespējām. 

60. Klases audzinātāji organizē skolēnu mācību sasniegumu analīzi un plānošanu atbilstoši klases audzinātāju 

darba plānam, iepazīstina klasi ar klases stiprajām un vājajām pusēm, kopīgi plāno turpmākos uzdevumus 

gan katram skolēnam atsevišķi, gan klasei kopumā. 

61. Skolēni ar nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem 1. semestrī februārī kopā ar vecāk iem tiek 

aicināti uz individuālajām sarunām pie skolas administrācijas, kurās piedalās arī klašu audzinātāji un 

ieinteresētie priekšmetu skolotāji, lai izanalizētu, kā veicas ar mācību sasniegumu uzlabošanas plāna 

īstenošanu, noskaidrotu, kāda vēl palīdzība vai atbalsts nepieciešams. 

62. Mācību gada beigās vecāki par skolēnu mācību sasniegumiem tiek informēti 

62.1. ar ierakstiem liecībās, 

62.2. individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem, kur vecāki tiek iepazīstināti ar skolēnu mācību   

sasniegumu analīzes rezultātiem, attīstības dinamiku. 

 

XII. PĒCPĀRBAUDĪJUMI 

 

63. Par skolas noteiktajiem pēcpārbaudījumiem, papildus mācību pasākumiem (individuālajām darba stundām) 

vai skolēna atstāšanu uz otro mācību gadu tajā pašā klasē skola ar klases audzinātāja starpniecību 

rakstiski/ mutiski informē skolēna vecākus. Paziņojumā tiek ietverta konkrēta informācija par 

pēcpārbaudījumu norises kārtību. To paraksta skolas direktors, klases audzinātājs, skolēns un viens no 

vecākiem. Paziņojums glabājas skolēna personas lietā. 

64. Papildus mācību pasākumi (konsultācijas) skolā notiek jūnijā 10 darba dienas, pēdējā dienā notiek 

pēcpārbaudījums.  

 

XIII. SKOLĒNU TIESĪBAS APSTRĪDĒT UN UZLABOT VĒRTĒJUMU 

 

65. Ja 2.,3.,5.,6.,8.,9. klases skolēns individuālajā darba stundu laikā vēlas uzlabot SVD vērtējumu, viņam tas 

iepriekš jāsaskaņo ar skolotāju, lai skolotājs varētu sagatavot atkārtotu SVD vai attiecīgo uzdevumu daļu no 

kopējā darba. 

66. 2., 3., 5., 6., 8., 9. klašu skolēni ir tiesīgi uzlabot vērtējumu pārbaudes darbā divu nedēļu laikā pēc vērtējuma 

uzzināšanas, rakstot citu līdzvērtīgu darbu, bet ne vairāk kā pusei no semestrī plānoto vērtējumu skaita katrā 

mācību priekšmetā. Par vērtējuma uzlabošanas laiku skolēni individuāli vienojas ar skolotāju. Šim nolūkam 

var tikt izmantotas individuālā darba stundas. 

66.1.  2., 3., 5., 6., 8., 9. klasēs uzlabot konkrēto vērtējumu var tikai vienu reizi. 

66.2. Skolotājam ir tiesības atteikt skolēnam iespēju labot vērtējumu, ja skolēns atkārtoti nav sagatavojies    

pārbaudes darbam, nestrādā stundās, nepilda mājas darbus. 

67. Ja skolēns nav bijis skolā un rakstījis pārbaudes darbu, tad attaisnojošu kavējumu gadījumā divu nedēļu 

laikā, vienojoties ar skolotāju, tiek dota iespēja veikt līdzvērtīgu darbu. Pēc skolotāja ieskatiem skolēns var 

tikt arī atbrīvots no šī darba. 

68. Ja skolēns nepiekrīt skolotāja izliktajam vērtējumam, viņam ir tiesības saņemt no skolotāja motivētu 

paskaidrojumu par vērtēšanas kritērijiem. 

68.1. Ja skolēnu skolotāja paskaidrojums neapmierina, viņam ir tiesības lūgt izšķirt strīdīgo jautājumu skolas 

administrācijai. 

69. Ja par skolēna gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, kuras neizdodas atrisināt 

pārrunās starp vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, saskaņā ar vecāku rakstisku 

pieprasījumu divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma mācību priekšmetā rakstiskas paziņošanas: 

69.1. direktors izveido izglītojamā mācību sasniegumu novērtēšanas komisiju (pieaicinot mācību priekšmeta 

metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus); 

69.2. komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta programmā noteiktajām 

prasībām un iegūtajiem mācību sasniegumu vērtējumiem mācību gadā, sniedz rakstisku atzinumu 

direktoram; 

69.3. direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma attiecīgajā mācību priekšmetā apstiprināšanu 

vai pārskatīšanas kārtību un informē par to vecākus. (Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.591, 13.10.2015.)  
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XIV. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS PROCESA GROZĪJUMU KĀRTĪBA 

 

70. Grozījumus vērtēšanas procedūrā var izdarīt pēc: 

70.1. grozījumiem Ministru kabineta noteikumos; 
70.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

71. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tā rezultātos ieinteresētās personas: 

skolotāji, audzēkņi, vecāki. To var izdarīt individuāli, grupās un kolektīvi. 

72. Grozījumus kārtībā  apstiprina skolas direktors.  

 

XV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

 Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas Katoļu pamatskolas 2008. gada 5. septembra kārtību Nr.8 “Liepājas Katoļu 

pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

 

  


