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Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Inčukalna pamatskolā 
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Izglītības likuma 35.pantu, 

Ministru kabineta 12.08.2014.  
noteikumu Nr.468.4.daļas 15.apakšpunktu. 

 

1. Dokuments nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Inčukalna 
pamatskolā.  

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:  

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumus aprakstoši ikdienas darbā vērtē, izmantojot 
apzīmējumus: "+" (60 - 100%), "/" (33 - 59%), "-"(0 - 32%). 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumus aprakstoši semestrī un gadā vērtē, izmantojot 
apzīmējumus: "Apguvis" (60 - 100%), "Daļēji" (33 - 59%), "Vēl jāmācās" (0 - 32%). 

2.3. Izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā 
atbilstoši punktu sadalījuma tabulai: 

Balles  Apguves procents vērtējums 

10 95-100% izcili 

9 87-94% Teicami 

8 78-86% Ļoti labi 

7 70-77% Labi 

6 58-69% Gandrīz labi 

5 46-57% Viduvēji 

4 33-45% Gandrīz viduvēji 

3 21-32% Vāji 

2 11-20% Ļoti vāji 

1 0-10% Ļoti, ļoti vāji 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie


 

 

2.4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 
10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai 
"neieskaitīts":  

2.4.1. 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). 

2.4.2. Vērtējums “ieskaitīts/ neieskaitīts” tiek ņemts vērā, nosakot skolēna 
semestra vērtējumu vērtējuma izšķiršanās gadījumā. 

2.4.3. Izglītojamo ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Par 
lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 
ballu skalā.  

2.4.4. Ja izglītojamais nav iesniedzis mājas darbu, e-klases žurnāla mājas darba 
lapā tiek izdarīts ieraksts „nv”. 

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

2.5.1. 1.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos ; 

2.5.2. 2. klasē latviešu valodā un matemātikā un 3. klasē latviešu valodā, 
matemātikā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, bet pārējos priekšmetos 
aprakstoši. 

2.6. Mācību sasniegumus 4. - 9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību 
priekšmetos. 

3. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu 4. - 9. 
klasēs un 2. - 3. klasēs priekšmetos, kurus vērtē 10 ballu skalā: 

3.1. Minimālais vērtējumu skaits semestrī: 

Stundu skaits nedēļā 1 2 3-4 5-6 

Vērtējumu skaits semestrī 

(t.sk.pārbaudes darbi) 

3 4 5-6 6-7 

Pārbaudes darbu skaits semestrī 2 2 3-4 5-6 

3.2. Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt 
skolēnus ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, darbs jāizlabo 2 ned. 
laikā. 

3.3. Pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo semestra sākumā vai 
semestra laikā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes darba norises, 
atzīmējot to pārbaudes darbu grafikā un paziņojot izglītojamajiem.  

3.4. Fiksēto pārbaudes darba rezultātus skolotājs atspoguļo skolvadības sistēmā 
„E-klase”, aizpildot aili „Jauns pārbaudes darbs” norādot pārbaudes darba 
kritērijus. 



3.5. 1. - 6. klasēs netiek plānots vairāk par 1 tematisko pārbaudes darbu vienā 
dienā, 7. - 9. klasēs var tikt plānoti 2 tematiskie darbi vienā dienā.  

3.6. Ja izglītojamais nav veicis fiksēto pārbaudes darbu noteiktajā termiņā, 
viņam tiek dota iespēja veikt šo darbu 10 darba dienu laikā kopš notikušā 
pārbaudes darba. Attaisnojošu kavējumu gadījumā izglītojamajam ir 
tiesības veikt pārbaudes darbu divu nedēļu laikā kopš ierašanās skolā, bet 
ne vēlāk kā līdz semestra beigām.  

3.7. Izglītojamajam ir tiesības vienu reizi uzlabot jebkuru saņemto vērtējumu divu 
nedēļu laikā pēc pārbaudes darbā iegūtā vērtējuma saņemšanas. 
Skolēniem, kam nozīmēti atbalsta pasākumi un izņēmuma gadījumos, 
skolotāji var norādīt ilgāku laiku vērtējuma uzlabošanai. 

3.8. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības pakāpē,  
        pedagogam jāņem vērā tikai izglītojamā uzlabotie vērtējumi konkrētajos         
pārbaudes darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par 
sākotnējo vērtējumu; 

      3.9. Izglītojamajam tiek veikts ieraksts „nv” gadā, ja abos semestros ir ieraksts 
"nv".  

     3.10. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā 
minimālo vērtējumu skaitu, savukārt pedagogam jānosaka fiksētie pārbaudes darbi, 
kuri izglītojamajam jānokārto, lai varētu izlikt semestra vērtējumu mācību 
priekšmetā; 
 
   3.11. Izglītojamā ilgstošas slimības gadījumā vai sakarā ar izglītojamā 
piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās 
ir pieļaujama izglītojamā atbrīvošana no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes. 

  3.12. Pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes direktora vietnieku izglītības jomā no 
atsevišķu pārbaudes darbu izpildes atbrīvotam izglītojamam izstrādā vienu semestra 
noslēguma pārbaudes darbu par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām un 
izglītojamā tajā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā 
mācību priekšmetā. 

3.13. Pedagogs novērtētos fiksētos izglītojamā pārbaudes darbus uzglabā līdz 
nākamā mācību gada sākumam. 
 
4. Kavējumu gadījumā pedagogam skolvadības sistēmā „E-klase” vienlaicīgi jāfiksē 
gan izglītojamā mācību priekšmeta stundas kavējums („n”), gan obligāti veicamā 
pārbaudes darba neizpilde („nv”). 

5. Izglītojamie piedalās skolas organizētajā projektu nedēļā. Projektu nedēļas darba 
gaita tiek ierakstīta e-klases žurnāla lapā – piezīmēs.  

5.1. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē 
nodrošina šādas saziņas formas:  

5.1.1.- e-klase 

5.1.2. - pārbaudes darbi  

5.1.3. - sekmju lapas  



5.1.4. - darbu mapes  

5.1.5. - vecāku sapulces  

5.1.6. - individuālas konsultācijas  

6. Noslēguma jautājumi 

6.1. Vērtēšanas kārtība ir apspriesta Skolas padomē, pedagoģiskās padomes sēdē 
un apstiprināta ar direktora rīkojumu, tā ir saistoša visiem Inčukalna pamatskolas 
pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem. 

6.2. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz 
pedagoģiskās padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem. 

 

 

 


