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06.02.2018.       Izdota saskaņā ar LR Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem Nr. 468.  
 

Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, 

prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai. 

 

1. Vispārējie jautājumi - vērtēšanas pamatprincipi:  

1.1. prasību atklātības un skaidrības princips. Mācību priekšmetu standartos ir noteikts 

obligātais mācību priekšmeta saturs un pamatprasības izglītojamā sasniegumiem; 

1.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. Iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās 

darbības līmenī; 

1.3. vērtējuma atbilstības princips. Noslēguma pārbaudes darbā tiek piedāvāta iespēja 

apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu 

vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. 

Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

1.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips. Mācību 

sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, 

individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

1.5. vērtēšanas regularitātes princips. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai 

pārliecinātos par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību 

sasniegumu attīstības dinamiku; 

1.6. vērtējuma obligātuma princips. Izglītojamam nepieciešams iegūt vērtējumu visos 

pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot 

tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir 

atbrīvots. 

2. Mācību sasniegumu vērtēšana 1.- 3. klasēs: 

2.1. Izglītojamā mācību sasniegumus 1. klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un 

rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un 

sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku. 

2.2. Izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3. klasē vērtē aprakstoši visos mācību 

priekšmetos, izņemot latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu, kur vērtē 10 

ballu skalā;  

3. Mācību sasniegumus 4. - 6. klasēs visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā. 

4. Ir šādas mācību sasniegumu vērtēšanas formas: 

4.1. mutiskā; 

4.2. rakstiskā; 

4.3. praktiskā; 

4.4. kombinētā. 

5. Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni ir šādi: 

5.1. ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta 

apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu 

lēmumu par turpmāko mācību procesu; 

5.2. kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai 

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

mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas 

prasmes un atbildību; 



5.3. nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā 

arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, 

semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā. 

6. 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 izglītības 

programmu. 

7. Veidojot pārbaudes darbus, skolotājs uzdevumus strukturē tā, lai tiktu pārbaudītas gan 

pamata prasmes un elementāras zināšanas (4 - 5 balles), gan standartā noteiktās zināšanas 

un prasmes (līdz 8 ballēm), gan tiktu iekļauti radoša rakstura uzdevumi, kas ietver 

standarta prasības netradicionālās kombinācijās (līdz 10 ballēm). Katram darba 

uzdevumam paredzēts noteikts iegūstamo punktu skaits atkarībā no uzdevuma apjoma un 

sarežģītības pakāpes.  

8. Mācību gada sākumā skolotāji iepazīstina skolēnus ar paredzēto pārbaudes darbu skaitu, 

saturu un norises laiku, bet pirms pārbaudes darba veikšanas iepazīstina ar pārbaudes 

darba vērtēšanas kritērijiem, darbu labošanas ilgumu. 

9. Mācību darbu ieteicams plānot tā, lai reizi mēnesī (ja mācību plāns paredz tikai vienu 

stundu nedēļā, tad vismaz reizi divos mēnešos) izglītojamajam par pārbaudes darbu būtu 

iespējas saņemt vērtējumu 10 ballu skalā. 

10. No pārbaudes darbu vērtējumiem veidojas semestra un gada atzīmes mācību priekšmetā. 

Lai saņemtu semestra vērtējumu mācību priekšmetā, izglītojamam ir jāpiedalās vismaz 

2/3 no semestrī paredzētajiem pārbaudes darbiem. Izglītojamajiem, kas nav izpildījuši 

minēto nosacījumu, var noteikt semestra vai mācību gada pagarinājumu.  

11. Ja skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā norisinājies pārbaudes darbs, žurnālā 

ieraksta n (nav ieradies). Plānotais pārbaudes darbs ir jānokārto iespējami īsākā laikā pēc 

atgriešanās skolā, saskaņojot to ar mācību priekšmeta skolotāju. Ja izglītojamais ilgstoši 

neizrāda iniciatīvu nokavēta pārbaudījuma kārtošanā, mācību priekšmeta skolotājam ir 

tiesības pārbaudīt un novērtēt skolēna zināšanas par atbilstošo tematiku mutiski, kārtējās 

mācību stundas laikā. Izglītojamiem, kuri semestra laikā nav kārtojuši paredzētos 

pārbaudes darbus un nav saņēmuši nevienu sava pārbaudes darba vērtējumu, semestra 

vērtējuma vietā izliek n/v (nav vērtējuma).  

12. Pēc vienošanās ar priekšmeta skolotāju skolēnam tiek dota iespēja kārtot pārbaudes darbu 

vēl vienu reizi, ja pārbaudes darbā saņemtais vērtējums ir nepietiekams. Iegūtais 

vērtējums tiek ielikts e - klases žurnālā aiz iepriekšējā vērtējuma ieraksta. 

13. Vērtējumu “ieskaitīts/ neieskaitīts” ieteicams lietot kārtējās ikdienišķās un diagnosticējoša 

rakstura pārbaudēs (ikdienas darbā un mājas darbos), kur tiek kontrolēts skolēnu zināšanu 

iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai izzinātu, vai skolēni ir sapratuši, apguvuši mācību 

saturu). Vērtējums “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” netiek ņemts vērā, izliekot semestra un 

gada atzīmes. Minēto vērtējumu var ņemt vērā gadījumos, ja izšķiras jautājums par 

zemāku vai augstāku semestra vai gada atzīmi. 

14. Lielāka apjoma tematiskos mājas darbus un īpašus skolēna sasniegumus atsevišķos 

gadījumos skolotājam ir tiesības vērtēt 10 ballu skalā. 

15. Par veikto vērtēšanu visiem klases izglītojamajiem skolotājs izdara atbilstošu ierakstu 

klases e - žurnāla ailē „Stundas tēma”, bet par individuāli veiktajiem vērtējumiem 

skolotājs izdara atbilstošu ierakstu klases e - žurnāla ailē „Piezīmes”. 

16. Izglītojamiem, kuri ar ārsta atzinumu ir atbrīvoti no sporta nodarbībām ilgāk nekā 2/3 no 

mācību semestrim paredzētā laika, semestra vērtējumam paredzētajā ailē izdara ierakstu a 

(atbrīvots).  

17. Izglītojamie var izstrādāt zinātniski pētniecisko vai pētniecisko darbu kādā no mācību 

priekšmetiem. Darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Darbu izstrādi koordinē un darbus vērtē 

mācību priekšmetu skolotāji. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts klases žurnālā un 

izglītojamā liecībā.  

18. Speciālās pamatizglītības programmas (10115811) izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanai izmanto iepriekšminētos nosacījumus, piemērojot tos atbilstoši speciālās 

izglītības programmā noteiktajai kārtībai. 
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