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Izdota saskaņā ar: 

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu  

Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem′′ 31.punktu  

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

pamatizglītības programmu paraugiem′′ , 

MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.492 “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības 

programmās” 

 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

 

1. Bikstu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – 

kārtība)  nosaka vienoto pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa 

sastāvdaļai. 

2. Kārtība ir saistoša Bikstu pamatskolas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu 

vecākiem. 

3. Kārtības izpildītāji ir Bikstu pamatskolas  pedagogi un izglītojamie. 
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II. Vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

 

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis  ir objektīvs un profesionāls 

izglītojamo sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai 

un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par 

mācīšanās panākumiem.  

5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

5.1. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus; 

5.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību 

sasniegumu; 

5.3. motivēt izglītojamo pilnveidot savus mācību sasniegumus;  

5.4. sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot 

izglītojamiem veikt pašvērtējumu; 

5.5. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību. 

 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā 

 

6. Pedagogi mācību sasniegumu vērtēšanu veic saskaņā ar mācību priekšmeta 

programmu, un tajā noteiktajām vērtēšanas formām un metodiskajiem 

paņēmieniem. 

7. Pedagogi par konkrētiem pārbaudes darbu datumiem un novērtējuma kritērijiem 

informē izglītojamos. 

8. Pedagogi nodrošina, ka pārbaudes darbu skaits dienā ir ne vairāk kā divi.  

9. Ar pārbaudes darbu grafiku izglītojamie, vecāki un citi pedagogi var iepazīties 

skolvadības sistēmā e-klase.lv. Informācija par pārbaudes darbiem e-klasē tiek 

ievietota vismaz vienu nedēļu iepriekš. Grafikā tiek atzīmēti tie pārbaudes darbi, 

kurus vērtē 10 ballu skalā un valstī noteiktie diagnosticējošie darbi. 

10. Direktora vietnieks :  

10.1. koordinē grafika realizāciju;  

10.2. vajadzības gadījumā izskaidro izglītojamajam un vecākiem pārbaudes 

darbu grafika nepieciešamību un darbības principus, kā arī vērtēšanas kārtību 

skolā.  
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11. Ja skolas vienotajā pārbaudes darbu grafikā objektīvu iemeslu dēļ radušās 

izmaiņas, par to pedagogam jāinformē izglītojamie.  

 

IV. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

12. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādus līdzekļus: 

12.1. Vērtēšanas formas: mutiskā, rakstiskā, praktiskā un kombinētā; 

12.2. Vērtēšanas veidi: diagnosticējošā, formatīvā, summatīvā vērtēšana. 

13. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību: 

13.1.  1. un 2.klasē izglītojamo mācību sniegumus atbilstoši plānotajiem 

sasniedzamajiem rezultātam izsaka ar līmeni: “sācis apgūt”, “turpina apgūt”, 

“apguvis”, “apguvis padziļināti” vērtējot skolēnu mācību sasniegumus gan 

ikdienā, gan arī mācīšanās posma noslēgumā; informācijas par skolēnu 

mācību sniegumiem ievadīšanai skolvadības sistēmā “E-klase” lieto simbolus 

:“S”- sācis apgūt, “T”- turpina apgūt, “A”- apguvis; “P”- apguvis padziļināti 

 

Sācis apgūt 

S 

Turpina apgūt 

T 

Apguvis 

A 

Apguvis padziļināti 

P 

Skolēna sniegums 

(demonstrētās 

zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību 

jomā, caurviju 

prasmes un 

attieksmes) liecina, ka 

ir uzsākta plānotā 

sasniedzamā rezultāta 

apguve; 

skolēns demonstrē 

sniegumu ar pedagoga 

atbalstu zināmā 

tipveida situācijā. 

Skolēna sniegums 

(demonstrētās 

zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību 

jomā, caurviju 

prasmes un 

attieksmes) liecina, ka 

plānotais 

sasniedzamais 

rezultāts sasniegts 

daļēji un tas nav 

noturīgs; 

skolēns demonstrē 

sniegumu pārsvarā 

Skolēna sniegums 

(demonstrētās 

zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes 

mācību jomā, 

caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, 

ka plānotais 

sasniedzamais 

rezultāts sasniegts 

pilnībā un tas ir 

noturīgs; 

skolēns demonstrē 

sniegumu gan 

Skolēna sniegums 

(demonstrētās 

zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes 

mācību jomā, 

caurviju prasmes 

un attieksmes) 

liecina, ka 

plānotais 

sasniedzamais 

rezultāts sasniegts 

padziļināti un tas ir 

noturīgs. Spēj 

pamatot atbilstošās 
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Skolēnam 

nepieciešams atbalsts 

un regulāri pedagoga 

apstiprinājumi 

uzdevuma izpildei; 

skolēnam jāturpina 

sistemātiski mācīties, 

lai sekmīgi apgūtu 

tālāko mācību saturu. 

 

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. 

zināmā tipveida 

situācijā, gan 

nepazīstamā 

situācijā. Uzdevumu 

izpilda patstāvīgi; 

skolēns ir sagatavots 

mācību satura 

turpmākai apguvei 

nākamajā klasē. 

 

stratēģijas izvēli; 

skolēns demonstrē 

sniegumu zināmā 

tipveida situācijā, 

nepazīstamā un 

starpdisciplinārā 

situācijā; 

skolēns ir 

sagatavots mācību 

satura turpmākai 

apguvei nākamajā 

klasē. Šis līmenis 

nenozīmē, ka 

skolēns ir 

pārsniedzis šajā 

klasē noteikto 

sasniedzamo 

rezultātu. 

 

13.2. 3. klasē mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā latviešu valodā, 

matemātikā un angļu valodā pārbaudes darbos, kas veidoti atbilstīgi  10 ballu 

skalai, starpvērtējumus izsaka procentos (%). Pārējos mācību priekšmetos 

izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši – e- klases žurnālā 

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

apguvis, „-” – vēl jāmācās; 

13.3. 4.,5.,7.,8.klasē summatīvo vērtējumu izsaka 10 ballu skalā , bet, veicot 

formatīvo un diagnosticējošo vērtēšanu , vērtējumu izsaka procentos (%). 

13.4.  6.,9.klasē summatīvo vērtējumu izsaka 10 ballu skalā, veicot 

formatīvo vērtēšanu un diagnosticējošajos darbos, vērtējumu izsaka procentos 

(%). 

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

14.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte 

14.2. apgūtās prasmes mācību jomā un caurviju prasmes 
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14.3. attīstītie ieradumi un attieksmes, kas apliecina vērtības un tikumus 

14.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

15. Pārbaudes darbā vērtējumi ballēs tiek izlikti atbilstoši darba izpildes apjomam pēc 

vienotas ballu skalas. 

Balles Skolēna veiktā pārbaudes darba apjoms % 

10 95-100 

9 87-95 

8 78-87 

7 70-78 

6 60-70 

5 46-60 

4 30-46 

3 18-30 

2 9-18 

1 1-9 

 

16. Izglītojamo semestra un gada vērtējumu izlikšanai mācību priekšmetā tiek 

ievērots matemātikā pieņemtais vidējās vērtības aprēķināšanas un noapaļošanas 

princips un izglītojamā mācību sasniegumu izaugsme. 

17. Ieraksts “nav vērtējuma” (n/v) izmantojams, lai fiksētu, ka izglītojamais nav 

ieguvis vērtējumu, tas neietekmē vērtējumu mācību priekšmetā, izliekot semestra 

vērtējumu. 

18. Pedagogs nevar samazināt, nedz izlikt vērtējumu pārbaudes darbā izglītojamajam 

viņa neapmierinošas uzvedības, nesalasāma rokraksta, neatļautu palīglīdzekļu 

izmantošanas vai cilvēka cieņas aizskarošu piezīmju u.tml. gadījumos (jālieto 

apzīmējums „n/v”).  

19. Skolēniem, lai saņemtu semestra, mācību gada vērtējumu mācību priekšmetā, ir 

jāiegūst vērtējumi visos skolotāja noteiktajos noslēguma pārbaudes darbos. 

20. Ja izglītojamais nav piedalījies pārbaudes darbā, tad viņam ir tiesības pēc 

atgriešanās skolā, individuāli vienoties ar pedagogu par konsultācijām un 

pārbaudes darba laiku.  

21. Izglītojamais , iepriekš vienojoties ar pedagogu, var uzlabot vērtējumu pārbaudes 

darbā vienu reizi divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas. 

22. Ilgstošas slimības gadījumā vai sakarā ar izglītojamā piedalīšanos mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās var tikt atbrīvots no 

atsevišķu pārbaudes darbu izpildes. 
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23. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ semestrī ir kavējis 

vairāk nekā 75% no mācību stundām , lai izliktu semestra vērtējumu, pedagogs ir 

tiesīgs veidot kombinētu pārbaudes darbu savā mācību priekšmetā par visām 

konkrētā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām, saskaņojot to ar direktora 

vietnieci izglītības jomā , kā arī ar klases audzinātāju un vecākiem. Pārbaudes 

darbā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību 

priekšmetā. 

24. Minimālais vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā vienā semestrī ir: 

 

Stundu skaits nedēļā Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī 

1 2 

2-3 2 

4-6 3 

 

25. Pedagogs novērtētos izglītojamā pārbaudes darbus ( 10 ballu sistēmā) uzglabā līdz 

mācību gada beigām. 

 

V. Mācību sasniegumu vērtēšana speciālās izglītības programmā 

 

26. Speciālās pamatizglītības izglītības programmā (programmas kods 21015811): 

26.1. 1.-3.klasē skolēnu mācību sasniegumi atspoguļojami īsi, mutvārdu vai 

rakstveida formā; semestra laikā priekšmetu skolotāji atbilstoši mācību 

priekšmeta programmai un skolēna spējām novērtē skolēna sasniegumus un 

ieraksta e - klases žurnālos, lietojot apzīmējumus: 1.-2.klasei :S, T, A ,P; 

3.klasei : „+” – apguvis, „/” – daļēji apguvis, „-” – vēl jāmācās. 

26.2. 4.klasē izglītojamo mācību sasniegumus latviešu valodā un matemātikā 

vērtē 10 ballu skalā, pārējos priekšmetos – aprakstošā sistēmā. Skolēna 

sasniegumus ieraksta klases žurnālā lietojot apzīmējumus S, T, A, P. 

26.3. 5. – 9.klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos.  

27. Skolēnu sasniegumu starpizvērtējumus, ņemot vērā skolēnu garīgās attīstības 

traucējumu līmeni un speciālās psiholoģijas īpatnības (uzmanības nenoturība, 

nespēja koncentrēties, atmiņas īpatnības, uztveres traucējumus, vispārējos 

mācīšanās traucējumus), speciālās pedagoģijas pamatprincipus, vērtēt, izmantojot 

procentus.  
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28. Izglītības programmā “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811) mācību sasniegumu vērtēšanas 

kritēriji 10 ballu skalā (atbilstoši MK noteikumiem) :  

28.1. 10 balles – ja skolēns atbilstoši spējām apliecina patstāvību, radošu 

pieeju vai izcilus sasniegumus;  

28.2. 9 balles – ja skolēns atbilstoši spējām teicami apguvis 100–90 % no 

mācību vielas apjoma; patstāvīgi stāsta un atbild uz jautājumiem; spēj izpildīt 

mācību grāmatā vai skolotāja doto uzdevumu; pieļaujama viena, divas vai trīs 

nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; 

spēj zināšanas izmantot praksē un līdzīgās situācijās; teicamas komunikatīvās 

prasmes, t.i., viņš spēj ieklausīties citu domās, saprotami izklāstīt savu 

viedokli; mācību darbā un personības attīstībā sistemātiski vērojama 

dinamika;  

28.3. 8 balles – ja skolēns atbilstoši spējām labi apguvis 80–70 % no mācību 

vielas apjoma; patstāvīgi veic uzdevumus, pieļaujamas trīs, četras vai piecas 

nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns spēj savu rīcību un domas 

pietiekami labi pamatot; spēj paredzēt attiecīgās rīcības sekas; spēj iegūt 

speciālo pieredzi, sadarbojoties ar vienaudžiem un pedagogiem; mācību darbā 

un personības attīstībā vērojama dinamika;  

28.4. 7 balles – ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 70–60 % no mācību 

vielas apjoma, pieļaujama viena, divas vai trīs kļūdas; skolēns ir ieguvis 

nepieciešamās prasmes; apguvis un izprot jēdzienus, bet to būtību var atklāt 

ar skolotāja jautājumu palīdzību; sekmīgi izmanto palīglīdzekļus; uzdoto veic 

apzinīgi, bet var būt bez īpašas iniciatīvas; prot zināšanas un prasmes 

izmantot atbilstoši paraugam praksē un līdzīgās situācijās; mācībās un 

personības attīstībā progresē;  

28.5. 6 balles – ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 50 % no mācību vielas 

apjoma; izprot praktiskas likumsakarības, bet tās var izklāstīt tikai ar 

skolotāja jautājumu palīdzību; patstāvīgi var pastāstīt daļu uzdotā, pareizi 

atbild uz galvenajiem jautājumiem; mācību darbā nepieciešama skolotāja 

organizējošā un aktivizējošā palīdzība; patstāvīgi izdarīt vispārinājumus un 

secinājumus nespēj; prot izmantot palīdzību un palīglīdzekļus; mācībās un 

personības attīstībā vērojams neliels progress;  
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28.6. 5 balles – ja skolēns atbilstoši spējām daļēji apguvis 50–40 % no 

mācību vielas apjoma; strādā ar skolotāja palīdzību; atbild uz vienkāršākajiem 

jautājumiem; patstāvīgi var veikt visvienkāršākos uzdevumus; zināšanas un 

prasmes izmanto atbilstoši dotajam paraugam, jaunā situācijā un praksē tās 

patstāvīgi neizmanto; palīdzību izmanto daļēji; mācībās un personības 

attīstībā progresē atbilstoši individuālām spējām;  

28.7. 4 balles – ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 40–30 % no mācību 

vielas apjoma; patstāvīgi stāstījumu neveido, bet daļēji atbild uz jautājumiem; 

nespēj noteikt patstāvīgi galveno domu; var veikt vienkāršākos uzdevumus ar 

skolotāja palīdzību; zināšanas un prasmes izmanto atbilstoši paraugam, 

līdzības neprot izmantot; skolēna darbība nepārtraukti jāorganizē un 

jākontrolē; mācībās un personības attīstībā progresē vāji atbilstoši 

individuālām spējām;  

28.8. 3 balles – ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 30–20 % no mācību 

vielas apjoma; atbild uz jautājumiem ar vienu vai diviem vārdiem; mācību 

vielas izpratne nepietiekama, secinājumi neloģiski; mācībās un personības 

attīstībā progresē ļoti vāji atbilstoši individuālām spējām;  

28.9. 2 balles – ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 20–10 % no mācību 

vielas apjoma; atbild vienzilbīgi vai ar žestiem uz elementāriem jautājumiem; 

skolotāja palīdzību izmanto ar grūtībām; komunikatīvās prasmes ļoti vājas; 

mācībās dinamika vērojama ļoti reti (tikai atsevišķās reizēs);  

28.10. 1 balle – ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris mazāk nekā 10 % no 

mācību vielas apjoma; nespēj patstāvīgi veikt individuālus uzdevumus; 

palīdzību neizmanto; mācībās dinamika vērojama ļoti reti, un tā ir ļoti vāja.  

 

VI. Mācību sasniegumu atspoguļošana 

 

29. Izglītojamā ikdienas un pārbaudes darbu sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti 

dienasgrāmatās (1.-4.klasēm) un e-klases žurnālā. 

30. Pedagogam vērtējums par noslēguma pārbaudes darbu izglītojamajiem jāpaziņo 

nedēļas laikā un tas tūlīt arī jāfiksē e-klases žurnālā. 

31. Uzlaboto vērtējumu fiksē e-žurnāla pārbaudes darbam paredzētajā ailē, kurš 

aizstāj iepriekšējo. 
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VII. Sadarbība ar vecākiem 

 

32. Vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī 

un Bikstu pamatskolā individuālajās sarunās vai vecāku sapulcēs. 

33. Jebkurš vecāks var sekot līdzi savu bērnu ikdienas sasniegumiem, noformējot 

pieejamību e-klasei. 

34. Katru mēnesi vecāki saņem izdrukas no e-klases žurnāla par savu bērnu mācību 

sasniegumiem. 

35. Vecāki ar darba vērtējumu var iepazīties individuāli un saņemt vērtējuma 

skaidrojumu pie pedagoga. 

36. Gadījumos, kad skolēnam un/vai vecākiem rodas domstarpības ar mācību 

priekšmeta skolotāju par izlikto vērtējumu, jautājumu risina ar attiecīgā mācību 

priekšmeta skolotāju , kā arī piesaistot klases audzinātāju un direktora vietnieku 

izglītības jomā. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

37. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 1. septembri. 

38. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc: 

38.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

38.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

39. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos 

ieinteresētās personas: pedagogi, izglītojamie, vecāki. To var izdarīt individuāli, 

grupās un kolektīvi. 

40. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību. 

Izskatot pedagoģiskajā padomē ārējos normatīvos aktus, argumentētus pedagogu,  

izglītojamo un vecāku priekšlikumus, grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina 

skolas direktors un ar tiem tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un vecāki. 

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Bikstu pamatskolas 27.08.2020. iekšējos noteikumus 

 „Bikstu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

 

Sagatavoja direktores vietniece D.Rone 


