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Krustpils novada pašvaldība 

KRUSTPILS PAMATSKOLA 
        Reģ.Nr.4512900275  

          Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts: kps48@inbox.lv  

_________________________________________________________________________________ 

 
                                                                 Jēkabpilī 

 

2017. gada 30.augusts 

 

 

 

Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēna mācību sasniegumi 
 

 

Izdota saskaņā 

 ar Ministru Kabineta  

noteikumiem Nr. 468  no 12.08.2014. 

 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Krustpils pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības galvenais mērķis  

ir nodrošināt vienotu pieeju vērtēšanai kā mācību procesa neatņemamai sastāvdaļai; 

1.2. Vērtēšanas kārtības galvenie uzdevumi: 

- sistematizēt metodiskos ieteikumus, pieņemtus PP lēmumus vērtēšanas jomā skolā; 

- atvieglot normatīvo dokumentu izpratni; 

- informēt audzēkņus un viņu vecākus par vērtēšanas jautājumiem skolā 

1.3. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir adresēta pedagogiem, skolēniem un skolēnu 

vecākiem. 

1.4. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir pedagogi un skolas audzēkņi. 

 

 

2. Pedagogu un izglītības iestādes vadības atbildības jomas saistībā ar ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

2.1. Krustpils pamatskolā vērtēšanu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu 

prasībām. 

2.2. Pedagogiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem: 

2.2.1. jānodrošina vērtēšanas pamatprincipu ievērošana savā darbā 

2.2.2. jāizmanto visas vērtēšanas formas 

2.2.3. jāizstrādā katra vērtēšanas posma un vērtējuma kritēriji 

2.2.4. uzsākot jaunas tēmas mācīšanu, jānodrošina informācija par pārbaudāmajām 

prasmēm un iemaņām 

2.2.5. jādod iespējas skolēniem uzlabot savus mācību sasniegumus 

2.3. skolas vadībai  

2.3.1. jānodrošina informācijas pieejamība un nepieciešamais metodiskais atbalsts ar 

vērtēšanu saistītajos jautājumos 
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2.3.2. jāsaskaņo pārbaudes darbu grafiks 

 

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā 

 

3.1. Mācību sasniegumu vērtēšanu pedagogs plāno savā mācību priekšmeta un ieraksta 

Pārbaudes darbu grafikā 1. un 2. semestrim, kas tiek precizēts divas  reizes mācību gadā (pirms 

rudens un pavasara brīvlaika).  

3.2. Mācību sasniegumu vērtēšana katrā mācību priekšmetā 10 ballu skalā notiek ne retāk kā 

reizi mēnesī atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tēmām vai to loģiskām daļām. Pedagogs var 

vērtēt izglītojamo pēc 10 ballu skalas arī biežāk. 

3.3. Kontroli par pārbaudes darbu grafika izpildi veic direktores vietniece izglītības jomā 2 reizes 

mācību gadā. 

 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība 

4.1. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem katram darba 

veidam mācību priekšmetā  

4.2. Izliekot semestra vērtējumu, jāņem vērā skolēnu mācību sasniegumu dinamika; izliekot gada 

vērtējumu, jāņem vērā 2.semestra vērtējums un dinamika. 

4.3. Mājas darbus valodās un matemātikā vērtē ar i/ni (atsevišķus darbus pieļaujams vērtēt 10 

ballu skalā). Mājas darbu kvalitāte vai nepildīšana var ietekmēt semestra vērtējumu. 

4.4. Skolēnam ir tiesības uzlabot pārbaudes darba vērtējumu 2 nedēļu laikā kopš rakstīšanas 

brīža; uzlaboto vērtējumu skolotājs ieraksta žurnālā blakus ailē un ņem vērā kā galīgo vērtējumu. 

4.5. Pārbaudes darbu vērtējumus skolotājs paziņo ne vēlāk kā otrajā stundā pēc darba 

rakstīšanas.  

4.6. Ja skolēns attaisnojošo iemeslu dēļ nav rakstījis kādu pārbaudes darbu, viņam šīs darbs 

jāuzraksta 2 nedēļu laikā no skolā ierašanās brīža. 

4.7. Ja skolēns ir kavējis mācības ilgstoši slimības dēļ, skolotājs ir tiesīgs patstāvīgi izvērtēt viņa 

zināšanu līmeni un pieņemt lēmumu par nepieciešamo pārbaudes darbu rakstīšanu. Atsevišķos 

gadījumos skolēnam var būt pagarināts mācību gads arī 1.semestrī. 

4.8. Ja skolēns ir kavējis 2/3 no mācību laika un nav ieguvis nevienu vērtējumu semestra laikā, 

viņam izliek n/v kā gala rezultātu. 

4.9. Ja skolēns nav nodevis mājas darbus, tad šo situāciju žurnālā arī atspoguļo ar n/v. 

4.10. Ja skolēns ir kavējis 2/3 no mācību laika un ieguvis tikai dažus vērtējumus, gala vērtējums 

var būt samazināts, ņemot vērā  pārbaudes darbu skaitu semestrī. 

 

5. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

 

5.1. Mācību sasniegumu vērtējumus savā mācību priekšmetā skolotājs regulāri ieraksta e- klases 

žurnālos (ne vēlāk kā otrajā stundā pēc darba rakstīšanas). 

5.2. Divas reizes mācību gada laikā (pirms rudens un pavasara brīvdienām) mācību priekšmetu 

skolotāji izvērtē skolēnu sekmes e-klasē, ieliekot starpvērtējumus. 

5.3. Lai nodrošinātu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpēti un skolas iekšējo kontroli, 

semestra un mācību gada beigās 1.-3.klašu mācību priekšmetu skolotāji veic skolēnu sasniegumu 

apkopošanu pa līmeņiem – augsts, optimāls, pietiekams, nepietiekams. 

5.4. 4.-9. klasēs skolēnu mācību sasniegumu līmeņi tiek noteikti, balstoties uz e-klases līmeņu 

skalu. 

5.5. Mācību priekšmetu skolotāji veic tēmas noslēguma pārbaudes darbu detalizētu analīzi  

e-klases vidē. 
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6. Sadarbība ar vecākiem 

 

6.1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi ir regulāri atspoguļojami skolēnu dienasgrāmatās pie 

iknedēļas mācību stundām un starpvērtējumos pirms rudens un pavasara brīvlaika. Mācību gada, 

semestra un VPD vērtējumi ir atspoguļojami liecībās. 

6.2. Skolēnu vecāki ir informējami par mācību sasniegumiem ne retāk kā reizi mēnesī; 

atsevišķos gadījumos pēc nepieciešamības skolēnu mācību sasniegumi tiek pārrunāti ar 

vecākiem mutiski. 

6.3. Līdz katra mēneša 5. datumam klases audzinātājs no e-klases žurnāla izdrukā skolēna 

iepriekšējā mēneša sekmju izrakstus, iepazīstina ar tiem skolēnu vecākus. 

 

7. Atbalsts skolotājiem un audzēkņiem 

 

7.1.Skolēni var apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanas 

nolūkā. 

7.2. Skolēns var uzlabot savus mācību sasniegumus konkrētajā pārbaudes darbā. 

7.3. Skolotājs var saņemt nepieciešamo palīdzību vērtēšanas jautājumos pie skolas vadības. 

7.4. Pēc skolotāju pieprasījuma var tikt organizēti metodiskie semināri par vērtēšanas 

jautājumiem skolā. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

 

8.1. Kārtība apspriesta PP sēdē 29.08.2017. 

8.2. Stājas spēkā ar 01.09.2017. 

8.3. Atzīt par spēku zaudējušiem ,, Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības noteikumus” no 15. 

12.2014. 

 

 

 

Direktore   V. Stiebriņa 
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Krustpils novada pašvaldība 

KRUSTPILS PAMATSKOLA 
        Reģ.Nr.4512900275  

          Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts: kps48@inbox.lv  

_________________________________________________________________________________ 

 
                                                                 Jēkabpilī 

 

Ar Krustpils pamatskolas Kārtību, kādā tiek izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, iepazinos: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Paraksts Datums 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


