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APSTIPRINĀTS 

Ar Skrundas vidusskolas  

Direktores 2022.gada 31.augusta 

rīkojumu Nr. SKVS/1.9/22/68 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Skrundā 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 16.,17.,19.pantu,  

Izglītības likuma 32.,35.,51.pantu, 

MK 27.11.2018. noteikumu nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem”15.punkts un 11.pielikuma 19.punkts, 12.pielikuma 21.punkts, 

MK 03.09.2019. noteikumu nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 20.punkts un 11.pielikuma 16.punkts. 

Saskaņā ar dibinātāja lēmumiem.  

I.Vispārīgie jautājumi 

1.1.Dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai 

izglītošanas procesa sastāvdaļai. 

1.2.Dokumenta uzdevumi ir: 

1.2.1. atvieglot darbu ar normatīviem dokumentiem vērtēšanas jomā, 

akcentējot būtiskās valstiskās prasības; 

1.2.2. informēt izglītojamos un viņu vecākus par izglītojamo mācību   

sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā; 

1.3. Dokuments adresēts Skrundas vidusskolas izglītojamajiem, vecākiem, 

pedagogiem; 

1.4. Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras izpildītāji ir skolas pedagogi, 

skolas pedagoģiskā padome un izglītojamie.  

 

II.Vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

2.1.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis – objektīvs un profesionāls 

izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā dzīvei nepieciešamo 

zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem; 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi : 
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2.2.1. konstatēt izglītojamo zināšanas un prasmes mācību gada vai temata 

sākumā (diagnosticējošā vērtēšana); 

2.2.2. uzlabot izglītojamā mācību sasniegumus mācību procesa laikā (formatīvā 

vērtēšana); 

2.2.3. noteikt izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni (summatīvā 

vērtēšana); 

2.2.4. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot 

izglītojamos mācīties un veikt pašnovērtējumu, veicināt izglītojamo, pedagogu un 

vecāku sadarbību. 

 

III.Vērtēšanas pamatprincipi 

3.1. Sistēmiskuma princips – mācību sasniegumu vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru 

raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums . 

3.2. Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas 

skolēnam ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību 

snieguma vērtēšanas kritēriji. 

3.3. Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus 

vērtēšanas metodiskos paņēmienus; 

  

3.4.  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; 

 

3.5. Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma 

noslēgumā, tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika. 

 

IV.Vērtēšanas vadība 

 

4.1.  Skrundas vidusskolas vadība: 

4.1.1.  nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši apstiprinātajai 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai; 

4.1.2. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda pedagogu izdarītos ierakstus par izglītojamo 

sasniegumiem e-klases žurnālā; 

4.1.3. pārrauga noteikto temata noslēguma pārbaudes darbu skaitu katrai klasei vienā 

mācību dienā:  

 4.1.3.1. 1. – 9.klasē – 1 - 2 pārbaudes darbi; 

 4.1.3.2. 10. – 12.klasē – 1 pārbaudes darbs.  

4.1.4. regulāri analizē skolēnu mācību sasniegumus; 

4.2. Skrundas vidusskolas pedagogi: 

4.2.1. ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu; 

4.2.2. iepazīstina izglītojamos un vecākus ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 
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4.2.3. objektīvu iemeslu dēļ veic izmaiņas pārbaudes darbu grafikā, saskaņojot ar 

direktora vietnieku izglītības jomā; ja pedagogs temata noslēguma pārbaudes darbu nav 

norādījis pārbaudes darbu grafikā, izglītojamie darbu var nerakstīt. 

V. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana ikdienā 

5.1. Skrundas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto kārtību: 

5.1.1. izglītojamo mācību sasniegumus 1.- 3.klasē vērtē aprakstoši atbilstoši 

nozīmīgākajiem mācību jomā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem: “S” – sācis 

apgūt, “T” – turpina apgūt, “A” – apguvis, “P” – apguvis padziļināti; 

5.1.2. mācību sasniegumus 4.-12.klasē vērtē 10 ballu skalā – summatīvos 

vērtējumus, kā arī procentuāli – diagnosticējošos un formatīvos vērtējumus.  

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

5.2.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;  

5.2.2. iegūtās prasmes mācību jomā un caurviju prasmes; 

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

5.2.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

5.3. Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto daudzveidīgus metodiskos paņēmienus 

atbilstoši mācību procesā izmantotajām mācību metodēm. To veidu, maksimālo skaitu, 

izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus nosaka pedagogs atkarībā no mācību priekšmeta 

satura organizācijas un pamatojoties uz vērtēšanas kārtību.  

5.3.1. vērtēšanas formas – mutiskā, rakstiskā, praktiskā vai kombinētā; 

5.3.2. vērtēšanas metodiskie paņēmieni: 

5.3.2.1. formatīvā vērtēšana – nepārtraukta ikdienas mācību procesa 

sastāvdaļa, kas nodrošina izglītojamajiem un pedagogam atgriezenisko saiti par 

izglītojamā tā brīža sniegumu attiecībā pret plānoto sasniedzamo rezultātu;  

5.3.2.2. diagnosticējošā vērtēšana – izvērtē izglītojamā mācīšanās 

stiprās un vājās puses un noskaidro nepieciešamo atbalstu; 

5.3.2.3. summatīvā vērtēšana – tiek organizēta mācīšanās posma 

(temata, temata loģiskās daļas, mācību gada) noslēgumā, lai novērtētu un 

dokumentētu izglītojamā mācīšanās rezultātu.  

5.4. Izglītojamā mācību snieguma vērtējums apguves līmeņos:  

Apguves 

līmenis 

Izglītojamā demonstrētās zināšanas, 

izpratne, pamatprasmes mācību jomā, 

caurviju prasmes un attieksmes 

Apzīmējums 

e-klasē 

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 

Turpina 

apgūt 

Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts 

daļēji un tas nav noturīgs; skolēns 

demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi 

tipveida situācijā, ja nepieciešams, 

T 
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izmanto atbalsta materiālus. Dažkārt 

nepieciešams pamudinājums, lai sekotu 

uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina 

nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, 

izpratni, pamatprasmes mācību jomā, 

caurviju prasmes un attieksmes. 

Apgūts Plānotais sasniedzamais rezultāts 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 

Apguvis 

padziļināti 

Plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts 

padziļināti un tas ir noturīgs. Skolēns spēj 

pamatot atbilstošas stratēģijas izvēli; 

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 sasniedzamo rezultātu.  

P 

 

5.5. Summatīvie vērtējumi ballēs 4. – 12.klasei tiek izlikti atbilstoši veiktā darba 

apjomam pēc Kuldīgas novada vienotajiem vērtēšanas kritērijiem:  

Vērtējums 

līmeņos 
Apguves līmenis 

Balles 
(summatīvais 

vērtējums) 

Mutvārdu 

vērtējums 
Apgūts 

(procentos) 

Augsts 

Produktīvā darbība: spēj iegūtās zināšanas 

un prasmes izmantot jaunās, mainīgās 

situācijās, tādās, kurās jāveic radošās 

darbības un kuras vienlaicīgi tās veicina. 

10 Izcili 95-100% 

9 Teicami 90-94% 

Optimāls 

Reproduktīvā darbība: pārejas līmenis 

no reproduktīvās domāšanas uz 

produktīvo domāšanas līmeni. 

8 Ļoti labi 80-89% 

7 Labi 70-79% 

6 
Gandrīz 

labi 
60-69% 

Pietiekams 

Reproduktīvā darbība: spēj izmantot 

iegūtas zināšanas un darbības veidus 

pēc parauga vai variatīvi. Atveido, 

reproducē, balstās uz atmiņu, 

reproduktīvo domāšanu. 

5 Viduvēji  46-59% 

4 
Gandrīz 

Viduvēji  
35-45% 

Nepietiekams Uztver, atpazīst, saprot, iegaumē. 

3 Vāji 21-34% 

2 Ļoti vāji 10-20% 

1 
Ļoti, ļoti 

vāji 

1-9% 

 

5.6. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) 

mācību sasniegumus vērtē, ievērojot izglītojamo attīstības līmeni, spējas un veselības 

stāvokli.  



5 
 

5.6.1. Summatīvie vērtējumi ballēs 4. – 9.klasei tiek izlikti atbilstoši veiktā 

darba apjomam, ievērojot izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus:  

Darba izpilde % 0.1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

5.7. Pirmsskolas izglītības programmā vērtēšanu mācību jomās veic 4 apguves līmeņos: 

5.7.1. sācis apgūt – burts “S”. Bērns ir uzsācis sasniedzamā rezultāta apguvi, bet viņam ir 

nepieciešams atbalsts un regulāri skolotāja apstiprinājumi uzdevuma izpildei; 

5.7.2. turpina apgūt – burts “T”. Bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis daļēji, un 

tas nav noturīgs, dažkārt vēl nepieciešami atbalsta materiāli vai skolotāja pamudinājums; 

5.7.3. apguvis – burts “A”. Bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir 

noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi pazīstamās un nepazīstamās situācijās; 

5.7.4. apguvis padziļināti – burts “P”. Bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis 

pilnībā, un tas ir noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi daudzveidīgās situācijās un pamatot 

pielietoto stratēģiju izvēli; 

5.7.5. katra mēneša beigās veic bērna zināšanu un prasmju novērtēšanu temata ietvaros un 

veic ierakstus e-klasē; 

5.7.6. pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā sagatavo rakstisku vērtējumu par bērna 

sasniegumiem attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. 

5.8. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek īstenota:  

5.8.1. visas dienas garumā;  

5.8.2. telpās un ārā;  

5.8.3. rotaļnodarbībā, kas ietver bērna brīvu un pastāvīgu rotaļāšanos un pedagoga 

mērķtiecīgi organizētas un vadītas aktivitātes; 

5.8.4. nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši savām 

individuālajām spējām. 

 

5.9. Apzīmējumu “nv” lieto, ja izglītojamais:  

5.9.1. ikdienas darbā atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;  

5.9.2. nav iesniedzis pārbaudes darbu vai arī to nav iespējams novērtēt 10 

ballu skalā; 

5.9.3. noteiktajā laikā nav iesniedzis rakstisku vai kombinētu pārbaudes darbu, 

laboratorijas darbu, pētniecisko darbu, projekta darbu, domrakstu, mājas darbu u.tml.  
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5.9.4. nav piedalījies mācību stundā, kurā rakstīts temata noslēguma pārbaudes 

darbs – apzīmējums “n/nv”. 

5.9.4. apzīmējums “nv” neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu, ja ir 

uzrakstīti visi obligātie temata noslēguma pārbaudes darbi. 

 

VI. Temata noslēguma pārbaudes darbi un to vērtēšana 

6.1. Temata noslēguma pārbaudes darba (turpmāk “pārbaudes darba”) mērķis ir 

izglītojamā zināšanu, praktiskās darbības, pamatkompetenču, radošās darbības 

novērtēšana.  

6.1.1. pedagogs semestra sākumā informē izglītojamos par pārbaudes darbu, 

praktisko darbu, laboratorijas darbu, ieskaišu, referātu, projekta darbu u.tml. skaitu, 

aptuveno norises laiku un tēmu;   

6.1.2.pārbaudes darba konkrētos datumus nākamajam mēnesim nosaka mācību 

priekšmeta skolotājs, ierakstot to skolvadības sistēmā e – klase sadaļā “Pārbaudes darbu 

plānotājs” ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam;  

6.1.3. pārbaudes darbu plānā var veikt izmaiņas, tās saskaņojot ar direktora 

vietnieku izglītības jomā; 

6.1.4. pārbaudes darbu laiks var tikt mainīts objektīvu apstākļu dēļ, bet par 

izmaiņām izglītojamie tiek informēti ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš pirms pārbaudes 

darba.  

6.2. Temata noslēguma pārbaudes darbi ir obligāti.  

6.3. Ja izglītojamais kāda iemesla dēļ nav veicis temata noslēguma pārbaudes darbu, 

tas jāizpilda 2 nedēļu laikā. 

6.4. Ilgstoši slimojošie izglītojamie vienojas ar priekšmeta skolotāju par atbalsta 

pasākumiem vielas apguvē (individuālās konsultācijas) un pārbaudes darba veikšanas 

laiku. 

6.5. Ja izglītojamais nav veicis visus semestra sākumā noteiktos temata noslēguma 

pārbaudes darbus, pedagogam ir tiesības noteikt izglītojamajam semestra vai gada 

noslēguma pārbaudes darbu. Tā vērtējums tiek ņemts vērā, izliekot gada vērtējumu.  

6.6. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši nav apmeklējis izglītības iestādi, 

mācību priekšmeta pedagogs, saskaņojot ar direktora vietnieku izglītības jomā, var 

veidot vienu visu semestra tēmu aptverošu pārbaudes darbu un tajā izglītojamā iegūtais 

vērtējums tiek pielīdzināts semestra/gada vērtējumam un netiek uzlabots.  

6.7. Pedagogam temata noslēguma pārbaudes darbi jāizvērtē un par mācību 

sasniegumiem jāpaziņo izglītojamam nedēļas laikā pēc pārbaudes darba veikšanas.  

6.8. Izglītojamam ir tiesības iepazīties ar izvērtēto temata noslēguma pārbaudes darbu, 

lai konstatētu pieļautās kļūdas un tās labotu turpmākajā mācību procesā.  



7 
 

6.9.  Izglītojamā izpildītos temata noslēguma pārbaudes darbus glabā attiecīgā mācību 

priekšmeta pedagogs ne mazāk kā 1 mācību semestri.  

6.10. Skolēns var pārrakstīt temata noslēguma pārbaudes darbu, vienu reizi atkārtoti 

kārtojot pārbaudes darbu divu nedēļu laikā no vērtējuma uzzināšanas brīža, par laiku 

vienojoties ar pedagogu. Ieteicams apmeklēt konsultāciju. Elektroniskajā žurnālā tiek 

izlikts jauns vērtējums blakus iepriekšējam vērtējumam. Ja izglītojamais, uzlabojot 

vērtējumu iegūst zemāku vērtējumu par sākotnējo, tad e-klasē zemāko vērtējumu 

neievada.  

6.11. Mācību sasniegumu vērtēšana ir objektīva. Vērtējumu var apstrīdēt mācīšanās 

posma noslēgumā, ja tas tieši ietekmē skolēna tiesības un intereses.  

6.12. Pedagogs temata noslēguma pārbaudes darbus plāno tā, lai tie nebūtu jāraksta 

mācību gada pēdējās 2 nedēļās.  

 

VII. Izglītojamo mācību sasniegumu gada vērtēšana 

7.1. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu gadā veido temata noslēguma 

pārbaudes darbu vērtējumi mācību priekšmetā. 

7.3. Vērtējumus gadā izliek 1.-12.klašu izglītojamajiem:  

7.3.1. vērtējums mācību priekšmetā gadā 1. – 3.klašu izglītojamajiem ir 

aprakstošs līmeņos (STAP); 

7.3.2. vērtējumu mācību priekšmetā gadā 4. – 12.klašu izglītojamajiem izliek, 

ņemot vērā temata noslēguma pārbaudes darbu vērtējumus.  

7.4. Gada mācību sasniegumu vērtējums 4. – 12.kl.veidojas no vidējā aritmētiskā, kuru 

noapaļošana līdz veselam skaitlim nosaka simtdaļas aiz komata, uz augšu, ja ir 0,57.  

7.5. Ja izglītojamais gadā ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu kaut vienā mācību 

priekšmetā, tad viņam obligāti tiek noteikti papildu mācību pasākumi ar 

pēcpārbaudījumiem (pēc MK noteikumiem).   

7.6. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē notiek MK noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Valsts pārbaudes darbu organizēšana  

8. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

ieguvi noteikti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

IX. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana 

9.1. 1.-3.kl. izglītojamo mācību sasniegumi tiek ierakstīti viņu dienasgrāmatās un 

ievadīti e-klases sistēmā:  

9.1.1. apzīmējumi STAP tiek izmantoti formatīvajā vērtēšanā 1.-3.klašu 

izglītojamajiem e-klasē, izmantojot ailes, kurās atspoguļoti pakārtotie 

sasniedzamie rezultāti; 
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9.1.2. apzīmējumi STAP tiek izmantoti summatīvajā vērtēšanā 1.- 3..klašu 

izglītojamajiem e-klasē, izmantojot ailes, kurās atspoguļo sasniedzamo 

rezultātu liecībā. 

9.2. 4.-12.kl. izglītojamo mācību sasniegumi tiek ievadīti e-klases sistēmā; 

nepieciešamības gadījumā arī dienasgrāmatās, ja vienojas ar skolēnu, vecākiem, 

skolotājiem:  

9.2.1. apzīmējums % tiek izmantots formatīvajā un diagnosticējošajā vērtēšanā  

4.-12. klašu izglītojamajiem e-klasē, izmantojot ailes, kurās atspoguļota 

pārbaudes darba metodika; 

 9.2.2. summatīvo vērtējumu izsaka ballēs un e-klasē izmanto ailes, kurās 

atspoguļo temata noslēguma pārbaudes darbus.   

9.3. Ieraksti E-klases žurnālā par notikušo mācību stundu, uzdoto mājas darbu un 

kārtējie vērtējumi tiek ievadīti E-klases žurnālā katru dienu līdz plkst.17:00. 

9.4. Pedagogs izglītojamā saņemto vērtējumu pārbaudes darbā ieraksta E-klases 

žurnālā 1 nedēļas laikā no darba rakstīšanas dienas. 

 

X. Sadarbība ar vecākiem 

10.1. Mācību gada sākumā klasēs rīko vecāku sapulces, kurās priekšmetu pedagogi 

vecākus iepazīstina ar prasībām mācību priekšmeta vērtēšanā; 

10.2. Klašu audzinātāji regulāri (reizi mēnesī) informē vecākus par izglītojamo mācību 

sasniegumiem skolēnu dienasgrāmatās, e-klases izdrukās; 

10.3. Klases audzinātājiem (pēc vajadzības arī mācību priekšmetu pedagogiem) ne 

retāk kā divas reizes gadā par katra bērna mācību sasniegumiem jārunā ar vecākiem 

individuāli, dodot iespēju vecākiem uzdot jautājumus un gūt ieskatu par bērna 

sasniegumiem, kā arī saņemt pedagoga ieteikumus darbam ar bērnu; 

10.4. Tiekoties ar vecākiem, pedagogiem atļauts izmantot sarunā tikai tos klases žurnālā 

izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu; ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna 

sasniegumus salīdzinājumā ar citiem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus 

bērnus.  

 

XI. Noslēguma jautājumi 

11. “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” saskaņota 2022.gada 

30.augusta pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistoša visiem Skrundas vidusskolas 

skolotājiem. Vērtēšanas kārtība ir pieejama iestādes mājas lapā. Atzīt par spēku 

zaudējušu 2021.gada 26.augustā saskaņoto un 2021.gada 3.septembrī apstiprināto 

„Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

 


