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Skolēns un vērtēšana

«Skolēna loma mācībās ir izprast savu sniegumu, arvien pietuvojoties

izpratnei par kvalitatīvu darbu, izmantot atgriezenisko saiti no katra

novērtējuma, lai apzinātos, kādā situācijā iepretī sasniedzamajam

rezultātam viņš šobrīd atrodas, un noteiktu tālākās darbības virzienu.»
https://www.skola2030.lv/single-post/2017/09/20/V% C4% 92RT% C4% 92% C5% A0ANA-SKOL% C4%92NA-PIEREDZ%C4%92



Kas vērtē skolēna darbu?

Skolotājs 
(uzslavējot, izsakot vai uzrakstot piezīmes, 
vērtējot darbu pēc noteiktiem kritērijiem)

Skolēns pats
(pašnovērtējums -Tu mācīsies to veikt) 

Citi skolēni
(pāru darbā, grupā darbā – savstarpēji. Tu 

mācīsies to veikt) 



Kādi var būt vērtējamo uzdevumu veidi?

Rakstiski

Mutiski

Gan rakstiski, gan mutiski

Individuāli, pārī vai grupā veikti  



Kad vērtē skolēna darbu?

Ikdienas mācību procesā

Pārbaudes darbā, kas nosaka Tava 
snieguma semestra, gada vērtējumu

Valsts pārbaudes darbā



Kā vērtējumu dokumentē e-klasē?

Aprakstoši

ieskaitīts / neieskaitīts

1 – 10 balles



Svarīgi apzīmējumi e-klasē

Tikai 1.-3.klasēs 

+ prasme ir apgūta (70% - 100%)

/ prasme daļēji apgūta (30% - 69%)

- prasme nav apgūta (0% - 29%)

Ieskaitīts i (50% - 100%)

Neieskaitīts ni (0% - 49%)



Svarīgi apzīmējumi e-klasē 

Augsts sniegums

10 izcili (95% - 100%)

9 teicami (87% - 94%)

Optimāls sniegums

8 ļoti labi (78% - 86%)

7 labi (70% - 77%)

6 gandrīz labi (58% - 69%)

Pietiekams sniegums

5 viduvēji (46% - 57%)

4 gandrīz viduvēji (33% - 45%)

Nepietiekams sniegums

3 vāji (21% - 32%)

2 ļoti vāji (11% - 20%)

1 ļoti, ļoti vāji (0% - 10%)



Svarīgi apzīmējumi e-klasē 

n – Tu neesi bijis stundā
atb – esi atbrīvots no kāda darba veikšanas (visbiežāk sporta stundās)

Apzīmējuma “nav vērtējuma” (“nv”) lietošana
• ja skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā notiek pārbaudes darbs;
• ja skolēns ir piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu;
• ja skolēns atsakās veikt pārbaudes darbu;
• ja rakstiskais pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām;
• ja tiek konstatēts, ka darbs nav veikts patstāvīgi.



Vērtējumu uzlabošana –
tikai pārbaudes darbos

Ko uzlabo?

Pārbaudes darbā nav iegūts 
vērtējums (nv)

Pārbaudes darba jebkuru 
vērtējumu (1 – 10 balles)

Kad uzlabo?

Pieteikties pie skolotāja divu 
nedēļu laikā pēc prombūtnes

Pieteikties pie skolotāja piecu 
dienu laikā un vienoties par laiku



Semestra vērtējums

• Tiks izlikt ballēs, ja ir uzrakstīti 80% no visiem pārbaudes darbiem, 
pretējā gadījumā tiks iegūts apzīmējums nv

• Skolotājs ņem vērā uzlabotos vērtējumus

• Skolotājs var piemērot vidējā vērtējuma principu, ņemot vērā 
dinamiku, skolēna mājas un patstāvīgo darbu izpilde



Ja semestrī iegūts apzīmējums nv

• Skolēns kārto 1.semestra pārbaudes darbu par visām konkrētajām 

semestrī apgūtajām tēmām 

• Darba norises laiku 2.semestrī nosaka vadība

• Ja skolēns neuzlabo semestra vērtējumu, tad mācību gadā saņem nv



Lai vērtēšana ikdienas mācību

procesā veicina Tavu izaugsmi!


