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IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma  
10. panta trešās daļas 2. punktu Ministru 

kabineta 12.08.2014. noteikumiem Nr. 468 

„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 
un pamatizglītības programmu paraugiem” 

Ministru kabineta 21.05.2013. noteikumiem Nr. 

281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības programmu 
paraugiem”. 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanas un atspoguļošanas sistēmu Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādē 
Tīnūžu sākumskola (turpmāk - Skola) 1.- 6. klašu izglītojamajiem.  

1.2. Kārtība obligāti ievērojama un izpildāma visiem Skolas pedagogiem un izglītojamajiem visos 
mācību priekšmetos. 

1.3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi, uzdevumus un pamatprincipus nosaka 2014. 

gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 
paraugiem”. 

1.4. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, 
izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta pedagogs atbilstoši ārējiem 
normatīviem aktiem un šai Kārtībai. 

 

2. Mācību sasniegumu vērtēšana 

2.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas: 

2.1.1. formatīvais vērtējums (mācību procesa snieguma vērtēšana ikdienā); 

2.1.2. summatīvais vērtējums (tēmas noslēguma obligātais pārbaudes darbs). 

2.2. Starp summatīviem mācību sasniegumu vērtējumiem jābūt vismaz vienam formatīvam 
vērtējumam.  

2.3. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: 
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2.3.1. 1. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos skolvadības sistēmas (turpmāk e-klase) 

žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: „+” apguvis, „/” daļēji apguvis, „-” 

vēl jāmācās; 
2.3.2. 2. un 3. klasē latviešu valodā un matemātikā, 3. klasē arī angļu valodā, vērtē 10 ballu 

skalā, pārējos mācību priekšmetos – aprakstoši; 
2.3.3. 4. - 6. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

2.4. Mācību sasniegumu vērtēšana skalā: 

Balles Skaidrojums 

Izpildītais 
darba 

apjoms 

Apraksts 

10 (desmit) izcili 96-100 % 

Ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka 
mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, to 
izprotot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu 
zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai; 
prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un 
izskaidrot likumsakarības; spēj patstāvīgi izteikt 
savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 
paredzēt sekas; prot cienīt un novērtēt atšķirīgu 
viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu 
risināšanā. 

9 (deviņas) teicami 86-95 % 

8 (astoņas) ļoti labi 76-85 % 

Spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, to 
izprotot, 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; 
mācību priekšmeta satura pamatjautājumos pauž 
personisko attieksmi  

konstatācijas līmenī; ir ieguvis attīstītu sadarbības 
un saziņas prasmi. 

7 (septiņas) labi 66-75 % 

6 (sešas) gandrīz labi 56-65 % 

5 (piecas) viduvēji 46-55 % 

Ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt 
būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt 
jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt 
atpazīšanas noteikumus, risina tipveida 
uzdevumus; mācību priekšmeta saturu izklāsta 
pietiekami skaidri un saprotami; mācībās izmanto 
tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga 
norādījumus; ir apguvis sadarbības un saziņas 
prasmi. 

4 (četras) gandrīz 
viduvēji 36-45 % 

3 (trīs) vāji 26-35 % 
Spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, bet 
iegaumē un reproducē nepietiekamu apgūstamā 
satura apjomu (mazāk nekā 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. 

2 (divas) ļoti vāji 16-25 % 

1 (viena) ļoti ļoti vāji 1-15 % 
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2.5. Vērtējot izglītojamā sasniegumus aprakstoši, pedagogs izmanto aprakstošo vērtēšanas sistēmu un 

apzīmē šādi: „+”- apguvis (66-100%), „/”- daļēji apguvis (36-65%), „-„ – vēl jāmācās (līdz 35%). 

2.6. Vērtējums ieskaitīts/neieskaitīs ir 10 ballu vērtēšanas sistēmas elements. Tas tiek pielietots 
kārtējās pārbaudēs ikdienas mācību darbā, ja nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 
atbilstoši 10 ballu skalai. Vērtējumu “ieskaitīts” izglītojamais var iegūt par pareizi vai daļēji 
pareizi (50% un vairāk) veiktu darbu.Ieraksts „nav vērtējuma” uzrāda nevis vērtējumu, bet 
vērtējuma neesamību. Ja izglītojamais nav veicis darbu (ieraksts „nv”), tad 2 nedēļu laikā 
vērtējums ir jāiegūst (izņēmums – ilgstoša slimošana, kad termiņš tiek pagarināts). 

2.7. Visu pedagoga uzdoto pārbaudes darbu izpilde izglītojamajam ir obligāta. 
2.8. Ieraksti (kavējumi, stundu tēmas, uzdotais mājās) e-klases žurnālā tiek veikti pēc katras mācību 

stundas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgās dienas plkst.16.00. 

2.9. Tēmas noslēguma obligāto pārbaudes darbu norise tiek organizēta saskaņā ar vienoto pārbaudes 
darbu grafiku (atspoguļots google kalendārā).  

2.10. Mācību priekšmeta pedagogs var veikt korekcijas pārbaudes darbu grafikā, saskaņojot tās ar 
direktora vietnieku izglītības jomā un informējot attiecīgās klases izglītojamos. 

2.11. Pārbaudes darbu grafikā vienai klasei ir iekļaujami ne vairāk kā divi 40 minūšu pārbaudes darbi 
dienā. 

2.12. Pārbaudes darba vērtējums tiek ierakstīts e-klases žurnālā ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. 
2.13. Izglītojamajam ir tiesības uzlabot pārbaudes darbā iegūto vērtējumu divu nedēļu laikā pēc 

vērtējuma atspoguļošanas e-klasē. Atkārtota pārbaudes darba veikšana pieļaujama, ja izglītojamais 
mācību darbā ir ievērojis skolas Iekšējās kārtības noteikumus un regulāri apmeklējis mācību 
priekšmeta pedagoga noteiktās konsultācijas.  

 

3. Mācību sasniegumu vērtēšana semestrī un gadā 

3.1. Pirms rudens un pavasara brīvlaika 2. -6. klašu izglītojamajiem tiek izlikti starpvērtējumi kā 
prognoze semestra vērtējumam: 

3.1.1. 2. klases izglītojamajiem tiek izlikti starpvērtējumi latviešu valodā un matemātikā; 
3.1.2. 3. klases izglītojamajiem tiek izlikti starpvērtējumi latviešu valodā, matemātikā un 

angļu valodā; 
3.1.3. 4.-6. klašu izglītojamajiem tiek izlikti starpvērtējumi visos mācību priekšmetos.  

3.2. Starpvērtējums neietekmē semestra vērtējumu. 
3.3. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī 

saņemtos vērtējumus (formatīvos un summatīvos), t.sk., ieskaitīts/neieskaitīts vērtējumu. 
3.4. Pedagogam ir tiesības gala vērtējumu noapaļot līdz veselam skaitlis, ņemot vērā ierakstus e-klasē. 

3.5. Vērtējuma uzlabošanu gadā nosaka ārējie normatīvie akti. 

 

4. Noslēguma jautājumi 
4.1. Gadījumos, kas izglītojamajiem un/vai vecākiem rodas domstarpības ar mācību priekšmeta 

pedagogu par izliktajiem vērtējumiem, jautājumu risina ar attiecīgā mācību priekšmeta 
pedagogu, vai arī piesaistot klases audzinātāju un direktora vietnieku izglītības jomā. 

4.2. Grozījumus Kārtībā var izdarīt pēc: 
4.2.1. Izmaiņām LR normatīvajos aktos, kas attiecas uz vērtēšanas sistēmu; 
4.2.2. Skolas Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

4.3. Grozījumus Kārtībā apstiprina Skolas direktors, un ar tiem tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie 
un vecāki. 

4.4. Kārtība stājas spēkā 2019. gada 28. oktobrī.  
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4.5. Atzīt par spēku zaudējušiem Tīnūžu pamatskolas 2017. gada 13. marta iekšējos noteikumus 

 Nr.3-7/5 „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

 

    Direktore        Zane Āboliņa 
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