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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Sēmes pagastā, Tukuma novadā 

 

Sēmes sākumskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 
Izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma 10 panta trešās daļas 2.punktu,  

Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumu  
Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  

un pamatizglītības programmu paraugiem”  

15.punktu un 11. pielikuma 19.punktu. 
  

 

1. Vispārīgais jautājums 

 

1.1. Noteikumi nosaka vienotu pieeju skolēnu sasniegumu vērtēšanai Sēmes 

sākumskolā. 

1.2. Noteikumi ir saistoši pedagogiem, skolēniem un vecākiem. 

1.3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi ir 

noteikti Ministru kabineta noteikumos par pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem.  

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi. 

2.1. Pēc vērtēšanas mērķa mācību procesā vērtēšanu iedala: 

 Diagnosticējošā vērtēšana (vērtē ar  STAP un %): 

 Formatīvā vērtēšana (vērtē ar STAP un %); 

 Summatīvā vērtēšana (vērtē STAP un  10 ballu skalā) 

Vērtēšanas veids Pārbaudes mērķis un uzdevumi Vērtējums 

Formatīvā vērtēšana Uzlabot mācību procesu. 

Diagnosticēt, kā apgūts viens vai 

vairāki mācību priekšmeta norādīties 

sasniedzamie rezultāti. 

Procenti (%) 

Summatīvā 

vērtēšana 

Konstatēt, kā izglītojamais ir apguvis 

konkrētās tēmas, mācību priekšmeta 

standarta prasības. 

1-10 balles  
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2.2. Pēc vietas mācību procesā vērtēšanu iedala: 

 

 Ievadvērtēšana vērtē ar (STAP vai %) 

 Kārtējā vērtēšana vērtē ar (STAP vai %) 

 Robežvērtēšana vērtē ar ( % vai 10 ballu skalā) 

 Nobeiguma vērtēšana vērtē (1-10 balles) 

 

 

3. Mācību sasniegumu vērtēšana kārtība. 

 

3.1. Mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši pa apguves līmeņiem visos 

mācību priekšmetos. E-klases žurnālā un burtnīcās vērtējumu izsaka ar 

apzīmējumiem: S- sācis apgūt, T- turpina apgūt, A- apguvis, P – apguvis padziļināti. 

3.2. Mācību sasniegumus 2.klasē  10 ballu skalā vērtē matemātikā un latviešu 

valodā, 3.klasē 10 ballu skalā vērtē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 

Starpvērtējumi šajos priekšmetos ierakstāmi , izmantojot apzīmējumu (%), pārējie 

mācību priekšmeti tiek vērtēti aprasktoši. E- klases žurnālā un burtnīcās vērtējumu 

izsaka ar šādiem apzīmējumiem: S- sācis apgūt, T- turpina apgūt, A- apguvis, P – 

apguvis padziļināti. 

3.3. 4.klasei vērtējums 10 ballu skalā tiek izlikts visos mācību priekšmetos. 

Starpvērtējumi mācību priekšmetos ierakstāmi , izmantojot apzīmējumu (%). 

 

3.4. Mācību sasniegumi pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu skalā saskaņā ar 

Valsts izglītības standartos noteiktajiem kritērijiem. Skolā tiek piemērota vienota 

vērtēšanas skala. 

 

Apguves 

līmenis 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vārdiskais 

vērtējums 

Ļoti, 

ļoti 

vāji 

Ļoti 

vāji 

Vāji Gandrīz 

viduvēji 

Viduvēji Gandrīz 

labi 

Labi Ļoti 

labi 

Teicami Izcili  

Apguves % 1-8 9-

17 

18-

34 

35-47 45-58 59-68 69-

77 

78-

86 

87-96 97-

100 

 

 

3.5. Summatīvie pārbaudes darbi skolēniem ir obligāti. Ja pārbaudes darba laikā 

skolēns piedalījies ārpusskolas pasākumā, pārtāvot skolu, slimojis ilgāk par 2 

nedēļām, tad skolotājs ir tiesīgs lemt par atbrīvošanu no pārbaudes darba rakstīšanas. 

3.6. Valsts pārbaudes darbi 3.klasē tiek vērtēti atbilstoši Valsts izglītības satura 

centra noteiktai kārtībai. 

3.7. Skolēnam ir tiesības atkārtoti kārtot pārbaudes darbu, kas ir bijis vērtēts 10 

ballu skalā. 

3.7.1. Ja iegūtais vērtējums bija 1-3 balles, pārbaudes darbu var pārrakstīt 

divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba rakstīšanas; 

3.7.2. Ja iegūtaos vērtējums ir sekmīgs, pārbaudes darbā saņemto vērtējumu 

iespējams uzlabot vienu nedēļu pēc pārbaudes darba rakstīšanas; 

3.7.3. Pārbaudes darbu pārrakstīšana nav pieļaujama semestra pēdējā nedēlā. 

 

3.8. Vērtējuma uzlabošana nav pieļaujama: 

 

3.8.1. Skolas apkopojošos/ noslēguma pārbaudes darbos; 

3.8.2. Ja skolēns ir stundā un atsakās pildīt darbu; 

 



3.9. Pēc pārbaudes darba izlabošanas pedagogam jāiepazīstina skolēni ar darba 

rezultātiem un jāiedod pārbaudes darbs apskatei. 

3.10. Formatīvais vērtējums netiek ņetms vērā nosakot skolēna semestra vai gada 

vērtējumu. To nelabo, bet skolēns savas zināšanas un prasmes var uzlabot 

konsultācijās. 

3.11. Skolēnu ikdienas mājas darbi tiek vērtēti 1.klasē – aprakstoši, 2.kl.  

3.12. Vērtējuma ierakstu n/v (nav vērtējuma) lieto pārbaudes darbos, lai fiksētu,  ka  

skolēns nav saņēmis vērtējumu – atsakās mutiski vai rakstiski to pildīt. 

3.13. Skolēna semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts ņemot vērā visus 

semestrī saņemtos summatīvos vērtējumus, skolotāja izvērtējot katra pārbaudes darba 

nozīmīgumu. 

3.14. 1.-4. klasei liecībā vērtējumus izliek 1., 2. semestrī un gadā. 

3.15. Ja 4.klasē skolēnam nepietiekams vērtējums 2 mācību priekšmetos, skolēns 

netiek pārcelts nākamajā klasē. 

3.16. Par teicamu mācību darbu 1. un 2. semestrī skolēns saņem ZELTA, 

SUDRABA vai BRONZAS zīli.  Sēmes sākumskolas iekšējie noteikumi Nr.1/2018 

02.01.2018. 

 

3.17. Ja radušās nesaskaņas par skolēna sasnieguma vērtējumu mācību priekšmetā, 

pēc vacāku rakstiska peiprasījuma (ne vālāk kā 5 darba dienas pēc vērtējuma 

izziņošanas), skolotājs sniedz rakstisku vērtējuma pamatojumu. 

 

4. Mācību sasniegumu atspoguļošana. 

 

4.1. Ikdienas mācību sasniegumiun vērtējumi un vērtējumi par pārbaudes darbiem 

tiek atspoguļoti  e-klases klašu žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās un ikmēneša sekmju 

izrakstos. 

4.2. Mācību sasniegumi semestros un gadā tiek atspoguļoti e-klases žurnālos, 

sekmju kopsavilkumu žurnālos un skolēnu  liecībās. 

4.3. Pedagogi ierakstus (vērtējumi, kavējumi, stundas tēmas u.c.) veic katru dienu 

līdz plkst. 18:00. 

 

5. Mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtība 

 

5.1. Mājas darbi ir viena no skolēnu izglītošanās procesa sastāvdaļām, un tie 

iekļaujas kopīgajā skolas izglītības programmā, radot skolēniem iespējas nostiprināt 

mācību stundās apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas un motivējot viņus 

patstāvīgam izziņas procesam, radinot apkopot, analizēt un prezentēt iegūto 

informāciju.  

5.2. Atspoguļošana žurnālā: Žurnālā atspoguļo mājas darbu vērtējumus 

matemātikā un latviešu valodā, izvētējot tā nozīmi skolēna tālākai izaugsmei. Katrā 

mācību priekšmetā ē-klases žurnālā izliekt ne mazāk kā 5 vērtējumus par mājas 

darbiem semestrī.  Mājas darbu vērtējumus neņem vērā izliekot semestra vai gada 

vērtējumus. 

 

6. Mācību sasniegumu analīze 

6.1. Mācību priekšmetu skolotāji ievēro vienotu skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas un datu apstrādes metodiku. 

6.2. Pedagogi analizē skolēnu izdividuālo mācību sasniegumu dinamiku un 

prognozē tālāko darbību situācijas uzlabošanai vai stabilizēšanai un attīstības 

plānošanai. 

6.3. Pedagogi sadarbojas ar vecākiem skolēnu mācību sasniegumu analīzē. 



7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

7.2. Ar sasniegumu vērtēšanas kārtību skolēnus un viņu vecākus iepazīstina klašu 

audzinātājas, administrācija. 

7.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas 

apstiprināta 2020. gada 3. aprīlī. 

 

Direktore  N. Liepiņa              

 

                                                                                              

SASKAŅOTS 

Pedagoģiskā padomes sēdē  

2020. gada___________________ 


