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VĒRTĒŠANAS REGLAMENTS 

 

 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 35.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta 
noteikumiem Nr.468 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, Ministru kabineta 
2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem 
 
1.Vispārīgie noteikumi. 

1.Reglamenta mērķis ir nodrošināt vienotas prasības un izpratni par skolēnu sasniegumu 
vērtēšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, skolēniem, vecākiem. 

2.Reglaments ir saistošs visiem Salgales pamatskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem. 
3.Grozījumus un papildinājumus Reglamentā izdara ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. 
 

2.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi. 

4.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēna 

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei 
nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās pasākumiem. 
5.Skolēnu sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 

5.1.konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa individualitāti; 
5.2.veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 
5.3.motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus; 
5.4.sekmēt skolēna līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem veikt 

pašvērtējumu; 
5.5.veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību; 

 
3.Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība. 

6.Salgales pamatskolas administrācija: 

6.1.koordinē skolēnu pārbaudes darbu plānošanu, ievērojot katrai izglītības pakāpei 
izmantojamo vērtēšanas metožu un skolēnu individuālās attīstības īpatnību specifiku; 

6.2.plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm 
(metodisko palīdzību, kursus, pieredzes apmaiņu u.tml.); 
6.3.nodrošina un kontrolē pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanā un analīzē; 
6.4.ne retāk kā 2 reizes semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par skolēnu 

sasniegumiem e-klases žurnālos; 
7.Pedagoģiskie darbinieki: 



2 

 

7.1.plāno skolēnu pārbaudes darbus, ievērojot katrai izglītības pakāpei izmantojamo 

vērtēšanas metožu un skolēnu individuālās attīstības īpatnību specifiku; 
7.2.ieskaišu un kontroldarbu termiņus atzīmē pārbaudes darbu grafikā, nepieciešamības 
gadījumā veicot korekcijas; 

7.3.ievēro maksimāli pieļaujamo pārbaudes darbu skaitu – (1. – 3.klasei 1 pārbaudes 
darbs dienā, 4.-9.klasei 2 pārbaudes darbi dienā); 

7.4.ievēro minimāli nepieciešamo pārbaudes darbu skaitu semestra vērtējuma izlikšana i 
10 ballu skalā, izņemot 1.klasi: 

 

Stundu skaits nedēļā 1 2 3 4 5 un vairāk 

Minimālais pārbaudes darbu skaits 2 3 4 4 5 

 
7.5.veic skolēnu mācību sasniegumu atspoguļojumu e-klases žurnālā un kopsavilkuma 
žurnālā Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 

 
4.Pārbaudes darbu organizācija. 

8.Pārbaudes darbus 10 ballu skalā pedagogs vērtē pēc E-klases piedāvātās punktu sistēmas. 
9.Pirms pārbaudes darba pedagogs nosaka skolēniem izprotamus vērtēšanas kritērijus un 

kopējo punktu skaitu, visos pārbaudes darbos dodot iespēju visiem skolēniem saņemt 10 

balles. 
10.Vienas nedēļas laikā pēc pārbaudes darba uzrakstīšanas, pedagogs to izvērtē, kopā ar 

skolēniem izanalizē un izsniedz skolēniem. 
11.Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav veicis pārbaudes darbu, viņam ir tiesības 2 nedēļu 

laikā iegūt vērtējumu, iepriekš vienojoties ar pedagogu. 

12.Skolēniem ir tiesības uzlabot vērtējumu 2 nedēļu laikā, iepriekš vienojoties ar pedagogu.. 
Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogam jāņem vērā skolēna augstākais 

vērtējums attiecīgajā pārbaudes darbā. 
13.Skolēna ilgstošas slimības gadījumā (1 mēnesis un ilgāk) vai sakarā ar viņa piedalīšanos 

mācību priekšmeta olimpiādēs, konkursos un skatēs, skolēns ir atbrīvojams no attiecīgā 

pārbaudes darba izpildes. 
14.Ja skolēns ir atbrīvots no vairāku atsevišķu pārbaudes darbu izpildes, pedagogs, saskaņojot 

ar direktora vietnieku izglītības jomā,  izstrādā vienu semestra noslēguma pārbaudes darbu 
par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām un skolēna tajā iegūtais vērtējums ir 
uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. 

 
5.Vērtējuma “i” un “ni” lietojums. 

15.Vērtējumu “i” (ieskaitīts) un “ni (neieskaitīts)”pedagogs pielieto: 
15.1.ievadvērtēšanā un kārtējā vērtēšanā, kurā nav iespējams mācību sasniegumu 
vērtējums 10 ballu skalā; 

  15.2.mājas darbos; 
 16.Vērtējums var ietekmēt semestra vērtējumu mācību priekšmetā vērtējuma izšķiršanās 

gadījumā. 
 
6.Apzīmējumu “n/v”, “a” un “n” lietojums. 

17. Apzīmējumu “n/v” (nav vērtējuma) pedagogs pielieto: 
17.1.ikdienas un pārbaudes darbā, ja skolēns atsakās mutiski vai rakstiski veikt 

uzdevumu; 
17.2.ja skolēns piedalās mācību stundā, bet nenodod darbu; 
17.3.ja skolēns nodod darbu, kurš nav veikts vai neatbilst nevienam vērtējuma 

kritērijam; 
17.4.ja skolēns nav veicis vai nav nodevis mājas darbu; 
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17.5.ja skolēns pārbaudes darba laikā pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, 

izmanto neatļautus palīglīdzekļus, izsaka cilvēku cieņu aizskarošas piezīmes vai 
pārbaudes darbs veikts nesalasāmā rokrakstā; 
17.6.semestru un mācību gada nobeigumā, ja skolēns nenoskaidrotu vai neattaisnotu 

iemeslu dēļ neapmeklē skolu visu mācību gadu; 
17.7.ja skolēns nepiedalās mācību stundā, kurā ir pārbaudes darbs,  mācību priekšmeta 

žurnālā vienlaicīgi ar stundas kavējuma atzīmi “n”. 
18.Apzīmējumu “n/v” var izmantot tikai informatīviem ierakstiem skolēna dienasgrāmatā un 
e-klases žurnālā, tas nav pielīdzināms gala vērtējumam un nevar to ietekmēt. 

19.Apzīmējumu “n” (nepiedalās) lieto, ja skolēns kavējis mācību stundu. 
20.Skolēna mācību stundas kavējumi nedrīkst ietekmēt vērtējumu mācību priekšmetā. 

21.Apzīmējumu “a” (atbrīvots) lieto: 
21.1.ja skolēns piedalās mācību procesā, taču veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku 
(vairāk par 14 dienām)ar ārsta izsniegtu izziņu ir atbrīvots no uzdevuma, pārbaudījuma 

vai sporta nodarbībām;  
21.2.ja skolēns piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

 
7.Semestru un gada vērtējumi. 

22.Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogs ņem vērā skolēna dinamiku nevis 

vidējo vērtējumu. 
23.Izliekot gada vērtējumu, pedagogs aprēķina vidējo semestru vērtējumu, noapaļojot uz augšu.  

 
8.Vērtēšana pirmsskolā. 

24.Mācību snieguma pirmsskolā pamatā ir novērojumi par bērna darbību vai darba 

galarezultātu, ievērojot ikviena bērna dažādās mācīšanās vajadzības un attīstības izaugsme. 
25.Pedagogs nosaka mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus, ievērojot attiecīga jā 

mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus. 
26.Katras tēmas noslēgumā II un III vecuma posma pedagogs fiksē e-klases žurnālā katra bērna 
sasniegumus atbilstoši mācību jomas apguves rādītājiem  

27.Pedagogs informē bērnu vecākus par novērojumiem bērna izaugsmē divas reizes mēnesī 
individuālajā sarunā. 

28.Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta bērna sasniegumus 
attiecībā pret obligātā satura plānotajiem rezultātiem un izsniedz vecākiem liecību.  
 

8.Sadarbība ar vecākiem. 

29.Skola savlaicīgi iepazīstina vecākus ar galvenajām Valsts pamatizglītības standarta, mācību 

priekšmetu standartu un programmu prasībām. 
30.Lai nodrošinātu sadarbību ar vecākiem skolēnu mācību sasniegumu pilnveidē skola izmanto 
saziņas ar vecākiem formas: 

 30.1.skolēna dienasgrāmata; 
 30.2.sekmju izraksti; 

 30.3.stapsemetru liecības; 
30.4.individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un 
administrāciju; 

 30.5.klašu vecāku sapulces; 
 30.6.vecāku dienas. 

31.Pēc vecāku pieprasījuma skola garantē iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbu 
analīzi visos mācību priekšmetos. 
32.Tiekoties ar vecākiem, pedagogs drīkst izmantot sarunā tikai tos žurnālā vai citos 

dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. 
33.Sekmju izrakstus klases audzinātājs paraksta un izsniedz skolēniem līdz katra mēneša 

5.datumam.Tajā atspoguļo skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos un ierakstus uzvedības 
žurnālā. 
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34.Lai informētu vecākus par skolēnu sasniegumiem klases audzinātājs izsniedz skolēniem 

starpsemestru liecību pirms rudens un pavasara brīvlaika. 
 
 

Direktore:        I.Pauloviča 
 

 


