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IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU 

 VĒRTĒŠANAS UN FIKSĀCIJAS KĀRTĪBA  
 

 

Izdota saskaņā ar  
Talsu pamatskolas Izglītības programmām  

un Talsu pamatskolas nolikumu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1.1.  Talsu pamatskolas ( turpmāk tekstā – Skolas) skolēnu mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība nosaka kārtību, kā tiek vērtēti un skolas dokumentācijā 
atspoguļoti skolēnu mācību sasniegumi 

1.2. Vērtēšana ir neatņemama izglītošanās procesa sastāvdaļa . 

1.3. Talsu pamatskolā skolēnu mācību sasniegumus vērtē un dokumentē saskaņā 
ar: 

1.3.1. Izglītības likumu un vispārējās izglītības likumu; 
1.3.2. MK 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr. 468 ,, Noteikumi par 

valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem; 

1.3.3. Izglītības likumu ( LR Saeima 29.10.1998.); 
1.3.4. Vispārējās izglītības likumu ( LR Saeima 10.06.1999.). 

1.4. Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību 
priekšmetos. 

1.5. Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi skolas pedagogi, 
izglītojamie un viņu vecāki. Par to atbildīgi direktora vietniece izglītības jomā 

un klases audzinātāji. 
1.6. Ieraksti par izglītojamā mācību sasniegumiem tiek fiksēti elektroniskajā 

žurnālā izmantojot skolvadības sistēmu e –klase. 
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2. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS MĒRĶIS UN 
UZDEVUMI 

 
 

2.1.  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls 
skolēnu sasniegumu raksturojums, kas sekmē sabiedriskai un individuālai dzīves 
nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.  

2.2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 
 2.2.1. veicināt pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību; 
 2.2.2. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses,   
                      temperamentu, veselību; 

 2.2.3. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību  
                      sasniegumu uzlabošanai; 
 2.2.4. motivēt skolēnus pilnveidot savas zināšanas , mācību sasniegumus; 
 2.2.5. sekmēt skolēna līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem  

                      veikt pašvērtējumu. 
 

3. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS FORMAS UN 
METODISKIE PAŅĒMIENI 

 
3.1. Izglītojamā zināšanu, prasmju un sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai 
izmanto dažādas vērtēšanas formas: mutisko, rakstisko, praktisko un kombinēto. To 
veidu, maksimālo skaitu, izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs atkarībā 
no mācību priekšmeta satura organizācijas un pamatojoties uz vērtēšanas kārtību. 

Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa. Vērtēšana tiek 
lietota dažādiem pārbaudes mērķiem, un tiek izmantoti daudzveidīgi metodiskie 
paņēmieni: 

3.1.1. Ievadvērtēšana- vērtējums ieskaitīts (i) vai neieskaitīts (ni). Lieto  

         mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves,   

         nosaka  izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu   

         lēmumu par turpmāko mācību procesu; 

3.1.2.  Kārtējā vērtēšana- vērtējums ieskaitīts (i) vai neieskaitīts (ni), 10 baļļu vai     

          procentu ( %)  sistēmā, ja skolotājs ir izstrādājis vērtēšanas kritērijus (ieraksts e-  

          klasē) un  iepriekš informējis par tiem izglītojamos. Lieto izglītojamo  

          sasniegumu konstatēšanai ar nolūku tos analizēt, uzlabot, kā arī veicināt  

          izglītojamo  patstāvību mācību darbā un līdzatbildību par gala rezultātu. Kārtējo  

          vērtējumu  (i)izglītojamais var iegūt par izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu,  

          pareizi vai daļēji pareizi (50% un vairāk) veiktu darbu; 

3.1.3. Nobeiguma vērtēšana - vērtējums 1-10 balles. Lieto izglītojamā mācību    

          sasniegumu konstatēšanai, beidzot tēmu vai tās daļu, semestri vai mācību gadu,  

          ar nolūku novērtēt izglītojamā mācību sasniegumu līmeni. 

3.2.  Kārtība nosaka šādu vērtēšanas biežumu. Kārtējo vērtējumu minimālajam   
        skaitam semestrī, kur noteikto vērtēšanas 10 ballu skalā jābūt šādam: 
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Stundu skaits nedēļā saskaņā ar skolotāja 

slodzi attiecīgajā mācību priekšmetā 

Minimālo vērtējumu skaits 

vienā semestrī 

1 3 
2 un 3 4 

4 un vairāk 5 
 

3.3. Nobeiguma pārbaudes darbi jāveic visiem izglītojamiem. Par nobeiguma     

       pārbaudes darbu uzskatāms kontroldarbs, ieskaite, u.c. Ja izglītojamais nav  

       nobeiguma darbu veicis, tas jāveic divu nedēļu laikā. 

3.4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10        

       ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai  

     “neieskaitīts”. 

3.5. Apzīmējums „n/v” tiek noteikts šādos gadījumos: 
3.5.1. pārbaudes darbā – nav ieguvis vērtējumu neatkarīgi no iemesla - 

skolas kavējums vai nav ieguvis nepieciešamo punktu skaitu, lai iegūtu 
zemāko vērtējumu, nav iesniedzis darbu laikā vai atsakās atbildēt; 

3.5.2. semestrī – ja nav iegūts neviens vērtējums; 
3.5.3. gadā – ja mācību priekšmetā abos semestros saņemts apzīmējums 

“n/v”; 
3.5.4. mājas darbā – ja skolēns to nav izpildījis vai nevar to uzrādīt; 
3.5.5. pierakstu burtnīcā ( kuru pārbaudi var veikt katra semestra 

beigās)– ja skolēns nevar to uzrādīt vai ierakstu skaits, saturs un 

kvalitāte un pašas burtnīcas ārējais izskats neatbilst rakstu darbu 
kultūrai. 

3.6.  Visu veidu vērtēšana notiek pēc skolēniem skaidriem un saprotamiem kritērijiem, 
        kuri ir zināmi pirms pārbaudes darba katrā mācību priekšmetā. Pārbaudes darbu    

        vērtējums ir fiksējams rakstiskā formā e - klases žurnālā. 
3.7.Mācību sasniegumu gala vērtējuma izlikšana 4.-9.klasē visos mācību priekšmetos     
        semestrī un gadā notiek 10 ballu skalā. 
3.8.Izglītojamo mācību sasniegumus 1. klasē tiek vērtēti aprakstoši. Tas ir īss mutisks 

un rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbu, mācīšanās stilu, saskarsmes 
un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku. 

3.9.Izglītojamo mācību sasniegumus 1. klasē tiek vērtēti aprakstoši. Tas ir īss mutisks 
un rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbu, mācīšanās stilu, saskarsmes 

un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku. 
3.10.Izglītojamo mācību sasniegumus 2. klasē matemātikā un latviešu valodā, 3. klasē  
       matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā tiek vērtēti 10 baļļu skalā, pārējos    
       mācību priekšmetos- aprakstoši. 

 
 

4. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒJUMU 

UZLABOŠANA 

 
4.1.Skolēnam ir tiesības uzlabot savu vērtējumu. Ja skolēns ir saņēmis vērtējumu un 

vēlas to uzlabot vai dažādu iemeslu dēļ nav veicis pārbaudes darbu, viņš ir tiesīgs 
divu nedēļu laikā no pārbaudes darba dienas vai atgriešanās skolā pēc attaisnotā 
kavējuma iegūt vai uzlabot vērtējumu. 
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Atsevišķos gadījumos skolēnam netiek dota iespēja uzlabot saņemto vērtējumu 
(piem., laboratorijas darbi, mājas darbi, diktāti, domraksti, ārpusklases lasīšana, 
klausīšanās prasmes pārbaudes uzd. u. tml.), pedagogam iepriekš par to informējot. 

4.2.Uzlabotais vai iegūtais vērtējums ir fiksēts e-klases žurnālā. Uzlabotais vērtējums 
nav vēlreiz labojams. 

4.3.Pārbaudes darbu vērtējumi nav uzlabojami pēdējā mācību nedēļā pirms semestra 
vērtējumu izlikšanas. 

4.4.Īpašos gadījumos, ja piemērot vērtēšanas kārtību nav iespējams saskaņā ar šo 
Nolikumu, to nosaka skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā kopā ar 
skolēnu, skolēna vecāku (aizbildni) un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju. 

 

5. MĀCĪBU SASNIEGUMU FIKSĀCIJAS KĀRTĪBA 
 

 
5.1.Mācību sasniegumi tiek fiksēti skolēnu e – dienasgrāmatās, skolotājiem e-klases 

žurnālā, skolēnu liecībās, sekmju kopsavilkumu žurnālos un izglītības programmas 
beigšanu apliecinošos dokumentos, kā to nosaka LR normatīvie akti. Mācību 
sasniegumi semestra laikā tiek fiksēti arī sekmju izrakstos. 

5.2.Pārbaudes darba vērtējums tiek izlikts 3  - 5 darba dienu laikā un tajā pašā dienā 

fiksējams e - klases žurnālā. 
5.3.Vērtējumu fiksācija e - klases sekmju žurnālā notiek izliekot jebkura veida 

vērtējumi par mācību sasniegumiem. Fiksētie vērtējumi e- klases žurnālā ir 
oficiālais pamats mācību sasniegumu vērtējumu izlikšanai un fiksācijai arī citos 

dokumentos. 
5.4.Vērtējumu fiksācija skolēnu liecībās notiek katra semestra un mācību gada beigās, 

kad šajos dokumentos tiek fiksēti vērtējumi semestrī, gadā un valsts pārbaudes 
darbos, skolas pārbaudes darbos. Liecībās tiek fiksēts arī lēmums par skolēna 

pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu vēl uz vienu gadu tajā pašā klasē, kā arī 
cita normatīvajos aktos noteiktā informācija. 

5.5.Vērtējumu fiksācija sekmju kopsavilkuma žurnālos notiek katra semestra un 
mācību gada beigās, kad šajos dokumentos tiek fiksēti vērtējumi semestrī, gadā un 

valsts pārbaudes darbos. Šeit tiek fiksēts arī lēmums par skolēna pārcelšanu 
nākamajā klasē vai atstāšanu vēl uz vienu gadu tajā pašā klasē, kā arī cita 
normatīvajos aktos noteiktā informācija. Fiksētie vērtējumi sekmju kopsavilkumu 
žurnālā ir oficiālais pamats mācību sasniegumu vērtējumu fiksācijai citos 

dokumentos. 
5.6.Vērtējumu fiksācija izglītības programmu beigšanas apliecinošos dokumentos 

noteikta LR attiecīgajos normatīvajos aktos. 
5.7.Vecāku pienākums ir 1x dienā sekot līdzi fiksētajiem mācību sasniegumu e klases 

dienasgrāmatā, liecībā un elektroniskajos sekmju izrakstos. 
5.8.Mājas darbu vērtēšana notiek atbilstoši noteiktajai kārtībai:  
5.9.Mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami e - klases žurnālā matemātikā un 

valodu mācību priekšmetos. Pārējos mācību priekšmetos vērtēšana notiek saskaņā 

ar skolotāja ieskatiem un e - klases žurnālā nav fiksējams. 
5.10. Mājas darbu vērtējumu skaits ieteicams, nosakāms šādi – vienā mēnesī 

vērtējumu skaits atbilst stundu skaitam nedēļā. 

 

                                      6 . IZMAIŅAS KĀRTĪBĀ 

6.1. Izmaiņas kārtībā var ierosināt direktors, Skolas padome un vecāki, Metodiskās   
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      komisijas. 

6.2. Izmaiņas apspriež Pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprina direktors. 

6.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2016. gada 14. jūnijā apstiprināto “Mācību 

sasniegumu vērtēšanas un fiksācijas kārtība”. 

 

Kārtība apspriesta: 

Pedagoģiskās padomes sēdē 2018.gada,23. janvārī 

Kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 23.janvārī. 

 

 

                                                 Direktore          D.Bičule 


