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Izdota saskaņā ar   

Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” 15.punktu un 11.pielikuma 19.punktu, 

Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumiem Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu  un vidējās izglītības programmu paraugiem” 20.punktu un 11.pielikuma 

16.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) 

ir izstrādāta, lai nodrošinātu Zvejniekciema vidusskolā (turpmāk - izglītības iestāde) vienotu pieeju 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai.  

2. Kārtība ir adresēta izglītības iestādes pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai citam 

bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk - vecāki). 

3. Ar vērtēšanas kārtību jāiepazīstina visi izglītības iestādes pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki. 

4. Vērtēšanas fiksācija tiek veikta elektroniskajā vidē (turpmāk – e-klases žurnālā) un formā saskaņā 

ar ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām un šo kārtību. 

5.  Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi: 

5.1. formatīvā vērtēšana, kas ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina 

izglītojamajam un pedagogam atgriezenisko saiti par izglītojamā tā brīža sniegumu pret 

plānotajiem rezultātiem;1 

5.2. diagnosticējošā vērtēšana, lai izvērtētu izglītojamā mācīšanās stiprās un vājās puses un 

noskaidrotu nepieciešamo atbalstu; 

5.3. summatīvā vērtēšana, ko organizē mācīšanās posma noslēgumā, lai novērtētu un 

dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu.2 

                                              
1 Formatīvā vērtēšana –  vērtēšana ikdienas mācību procesā, lai uzlabotu izglītojamā sniegumu un tuvinātu izvirzītajam 

mācīšanās mērķim jeb sasniedzamajam rezultātam. Tā ietver regulāru un laikus sniegtu pozitīvu atgriezenisko saiti, ko 

sniedz gan skolotājs, gan pārējie skolēni, un skolēna iespēju pašam novērtēt savu sniegumu. Šāds vērtējums palīdz 

skolēnam uzlabot savu sniegumu un mācīšanos, kā arī attīstīt pašvērtējumu, savukārt skolotājam tas palīdz apzināties 

skolēnu sniegumu līmeni un atbilstoši uzlabot mācību procesu. 
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 II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana 

6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamā 

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.  

7. 1.klasē izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: 

7.1. aprakstoši visos mācību priekšmetos. Tas ir īss, mutisks un rakstisks vērtējums par 

izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret 

mācībām un mācību sasniegumiem un to attīstības dinamiku. 

7.2. e-klases žurnālā formatīvo, diagnosticējošo un summatīvo vērtējumu izsaka, izmantojot 

šādus apzīmējumus: S-sācis apgūt, T-turpina apgūt, A-apguvis, P- padziļināti apguvis (skatīt 

1.pielikumu). 

8. 2. klasē izglītojamā mācību sasniegumus:   

8.1. mācību priekšmetos Latviešu valoda un Matemātika vērtē un fiksē e-klases žurnālā:  

8.1.1. formatīvajā un diagnosticējošajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi  tiek izteikti 

procentos; 

8.1.2. summatīvajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ar pārbaudes darbu 10 

ballu skalā; 

8.2. pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumi fiksējami, izmantojot apzīmējumus + - 

apguvis, /- daļēji apguvis, - - vēl jāmācās (skatīt 2.pielikumu).  

9. 3. klasē izglītojamā mācību sasniegumus: 

9.1. mācību priekšmetos Latviešu valoda, Matemātika un Angļu valoda vērtē un fiksē e-klases 

žurnālā:  

9.1.1. formatīvajā un diagnosticējošajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi  tiek izteikti 

procentos; 
9.1.2. summatīvajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ar pārbaudes darbu 10 

ballu skalā; 

9.2. pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumi fiksējami, izmantojot apzīmējumus + - 

apguvis, /- daļēji apguvis, - - vēl jāmācās (skatīt 2.pielikumu).  

10. 4. - 12. klasē izglītojamo mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

Mācību sasniegumi tiek fiksēti e-klases žurnālā: 

10.1. formatīvajā un diagnosticējošajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi  tiek izteikti 

procentos; 
10.2. summatīvajā vērtēšanā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ar summatīvās vērtēsanas 

darbu 10 ballu skalā (skatīt 2.pielikumu); 

11. Visu veidi vērtēšana notiek pēc izglītojamiem skaidriem un zināmiem kritērijiem, kuri ir 

zināmi savlaicīgi (pirms skolēnu snieguma novērtējuma).  

12. Pārbaudes darba vērtējums ir atkarīgs no iegūto punktu summas, kas automātiski tiek izrēķināts 

e-klases žurnālā. 

13. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 

13.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

13.2. apgūtās pamatprasmes mācību jomā un caurviju prasmes; 

13.3. attīstītie ieradumi un attieksmes3, kas apliecina vērtības un tikumus; 

13.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika 

                                                                                                                                                       
2 Summatīvā vērtēšana – ar atzīmi dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāta novērtējums izglītības posma (temata, 

kursa, mācību gada) noslēgumā. 
3 Attieksme- personas izpausme (izjūtas, uzskati, vērtīborientācija), kas ietekmē tās rīcības izvēli attiecībā uz kādu lietu, 

cilvēku vai notikumu. 
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14. Summatīvās un formatīvās vērtēšanas darbā pedagogi (veidotāji) ietver dažāda veida 

uzdevumus (objektīvi vērtējamus- ar vienu pareizu atbildi, kā arī subjektīvi vērtējamus, kuru 

vērtējums atkarīgs no izstrādātajiem kritērijiem). 

15. Attīstīto ieradumu, attieksmju un izaugsmes dinamikas vērtēšana: 

15.1. attīstīto ieradumu, attieksmju un izaugsmes dinamikas vērtējums tiek iekļauts summatīvajā 

vērtēšanas darbā; 

15.2. attīstīto ieradumu, attieksmju un izaugsmes dinamikas vērtējuma  īpatsvars var būt 5% - 10% 

no kopējā punktu skaita summatīvās vērtēšanas pārbaudes darbā; 

15.3. tas tiek fiksēts kā summatīvās vērtēšanas darba pēdējais uzdevums, e –klases žurnāla 

vērtējumu protokola tabulā ierakstot Attieksme un/vai izaugsme un iekavās norādot vērtēšanas 

kritērijus, kā arī atbilstošo punktu skaitu par katru kritēriju; 

15.4. attīstīto ieradumu, attieksmju un izaugsmes dinamikas vērtējums veidojas no izglītojamo 

izaugsmes dinamikas, ko nosaka pēc formatīvo vērtēšanas darbu rezultātiem, darba kultūras un 

izpildīto vai neizpildīto mājas darbu īpatsvara tēmas vai tās loģiskās daļas apguves laikā; 

15.5. vērtējumu par attieksmi un izaugsmi izglītojamais nesaņem, ja summatīvās vērtēšanas 

pārbaudes darba uzdevumos ir saņemti 0 punkti.  

16. Katra mēneša sākumā tiek veidots vienots vērtēšanas darbu grafiks, kas ievietots e-klasē un ir 

pieejams pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem. 

17. Summatīvās vērtēšanas darbu grafikā tiek atzīmēti mācīšanās posma noslēguma summatīvās 

vērtēšanas darbi. 

18. Vienā dienā netiek plānots vairāk par 2 summatīvās vērtēšanas darbiem.   

19.  Minimālais summatīvās vērtēšanas darbu vērtējumu skaits katrā mācību priekšmetā vienā 

semestrī: 

Stundu skaits nedēļā 
Minimālais summatīvās vērtēšanas 

darbu vērtējumu skaits semestrī 

1 2 

2 - 3 3 

4 un vairāk 4 

20. Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, tiek ievēroti vienoti vērtēšanas kritēriji: 

20.1. vērtējot 10 ballu skalā: 

Balles 
Veiktā darba 

apjoms (%) 

10 95%-100% 

9 87%-94% 

8 78%-86% 

7 68%-77% 

6 58%-67% 

5 46%-57% 

4 35%-45% 

3 21%-34% 

2 11%-20% 

1 1%-10% 

20.2. fiksējot vērtējumu 10 ballu skalā, e-klasē izvēlas pārbaudes darba vērtējuma tipu punkti no . 

21. Novērtētos izglītojamo summatīvās vērtēšanas darbus pēc to analīzes pedagogs vai 

izglītojamais savā atbilstošā mācību priekšmeta darbu mapē uzglabā līdz tekošā semestra 

beigām.  

22. Izglītojamie, kuri piedalās mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās u.tml. tiek 

atbrīvoti no šajā dienā notiekošajiem summatīvās vērtēšanas darbiem, ierakstot atbr. 
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23. Ir atļauts vērtēt izglītojamo sasniegumus īpašās ārpusskolas aktivitātēs – mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās u.tml., liekot papildvērtējumu pie esošajiem 

vērtējumiem attiecīgajā mācību priekšmetā no 10 līdz 8 ballēm atbilstoši sasniegumiem un 

izglītojamā attieksmei, ja nav iegūta pēdējā vieta.  

24. Apzīmējumu Nav vērtējuma (n/v) lieto, ja izglītojamais: 

24.1. atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu; 

24.2. piedalās mācību stundā, bet darbu neiesniedz; 

24.3. iesniedz darbu, kas nav veikts vai neatbilst nevienam vērtējuma līmenim (nav iespējams 

piešķirt nevienu punktu); 

24.4. noteikto 5 darbadienu laikā nav veicis summatīvās vērtēšanas darbu; 

24.5. darbā ir lietoti neatļauti palīglīdzekļi (tas nokopēts, norakstīts, iesniegts plaģiāts4); 

24.6. rakstu darbs veikts nesalasāmā rokrakstā. 

25. Apzīmējumu Nav vērtējuma (n/v) semestrī izglītojamais var iegūt, ja vismaz divos summatīvās 

vērtēšanas darbos saņemtais vērtējums ir n/v, izņemot gadījumus, ja izglītojamais ilgstoši 

kavējis skolu slimības dēļ (ārsta izziņa), un viņam nav bijusi iespēja veikt summatīvās 

vērtēšanas darbus papildlaikā pēc ierašanās skolā.  

26. Ja vismaz divos summatīvās vērtēšanas darbos izglītojamā saņemtais vērtējums ir n/v , 

pedagogam ir tiesības organizēt semestra noslēguma pārbaudes darbu, kurā iekļauti jautājumi, 

kas aptver visa semestra mācību vielu.  

27. Apzīmējumu n/v gadā izglītojamais iegūst,  ja mācību priekšmetā 1. un 2. semestrī saņemts 

apzīmējums n/v. 

28. Apzīmējumu n/v mājasdarbā izglītojamais saņem, ja nav veicis mājasdarbu vai nevar to uzrādīt.  

29. Apzīmējumu n/v par pierakstu burtnīcu (kladi), darbu mapi izglītojamais saņem, ja nevar to 

uzrādīt vai ierakstu (darba lapu) skaits, saturs un kvalitāte neatbilst prasībām.  

30. Apzīmējumu n/v var izmantot tikai informatīvam nolūkam, tas nav pielīdzināms vērtējumam.  

31. Ja izglītojamais visos summatīvās vērtēšanas darbos ieguvis vērtējumu 8-10 ballles (ar pirmo 

rakstīšanas reizi, neuzlabojot rezultātu, pārrakstot summatīvās vērtēšanas darbu) un formatīvās 

vērtēšanas darbos vērojama pozitīva izaugsmes dinamika, tad skolotājs var atbrīvot izglītojamo 

no semestra/gada noslēguma summatīvās vērtēšanas darba, ja pedagogs to ir paredzējis.  

 

III. Izglītojamo mājasdarbu, pierakstu un darba mapju vērtēšana 

32. Mājasdarbi paredzēti apgūtā satura nostiprināšanai vai jaunā satura apguves ierosināšanai. 

33. Mājasdarbs, ja pedagogs to ir paredzējis, ierakstāms e-klases žurnālā, izmantojot apzīmējumus 

i- ieskaitīts, ni- neieskaitīts, n/v – nav vērtējuma.  

34. Uzdotā mājasdarba pārbaude un izvērtēšana ir obligāta (vērtēšanas veidu izvēlas pedagogs), 

vērtējums var tikt ievadīts mājasdarbu žurnālā. 

35. Mājasdarbus ieteicams uzdot līdzīgus pēc stundā apgūtā mācību satura apjoma, taču dažādus 

pēc grūtības pakāpes, ņemot vērā izglītojamo spējas un noteiktos atbalsta pasākumus.  

36. Mājasdarbi netiek uzdoti, aizejot skolēnu brīvdienās. 

37. Pedagogam ir tiesības vērtēt pierakstu burtnīcu (kladi), izglītojamā darbu mapi semestra vai 

mācību gada beigās, ja pedagogs mācību gada vai semestra sākumā ir paredzējis vērtēt 

attiecīgos pierakstus un brīdinājis izglītojamos par vērtēšanas kritērijiem semestra/gada sākumā 

un/vai  vismaz 2 nedēļas pirms vērtēšanas.  

 

IV. Vērtējuma uzlabošana 

38. Izglītojamiem ir tiesības uzlabot summatīvās vērtēšanas darbā iegūto vērtējumu vienu reizi.  

                                              
4 Cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu (literāra, zinātniska darba, izgudrojuma u. tml.), publicēšana ar savu 

vārdu vai pseidonīmu, nenorādot avotu. 
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39. Ja izglītojamais summatīvās vērtēšanas darbā ir saņēmis mazāku vērtējumu par 4 vai dažādu 

iemeslu dēļ nav veicis summatīvo darbu: 

39.1. izglītojamajam 5 darba dienu laikā no vērtējuma uzzināšanas un darba analīzes dienas ir 

obligāti jāizlabo šis vērtējums 

39.2. ilgstošas slimošanas gadījumā pedagogam ir tiesības noteikt darba izpildes papildtermiņu. 

40. Ja izglītojamais summatīvās vērtēšanas darbā ir saņēmis pozitīvu vērtējumu un vēlas to uzlabot, 

to var darīt 5 darba dienu laikā no vērtējuma uzzināšanas un darba analīzes dienas, 

konsultējoties ar skolotāju un patstāvīgi sagatavojoties darbam.  

41. Pozitīva vērtējuma uzlabošanai pedagogam jāpiedāvā summatīvās vērtēšanas darba cits 

variants vai līdzvērtīgs darbs.  

42. Izliekot semestra vērtējumu, tiek ņemts vērā uzlabotais vērtējums.  

43. Ja pārbaudes darbs ir bijis pēdējās 5 darba dienās līdz semestra beigām un izglītojamais to nav 

pildījis attaisnojoša  (slimības) iemesla dēļ, tad šis n netiek ņemts vērā, izliekot semestra 

vērtējumu. 

44. Kārtībā neparedzētus gadījumus risina direktors un/vai direktora vietniece izglītības jomā kopā 

ar izglītojamo un attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu. 

 

V. Mācību sasniegumu ieraksti liecībās 

 

45. 1. klases liecībās katra semestra beigās un gadā vērtē tās prasmes un zināšanas, kuras tika 

apgūtas, rakstot vērtējumu S-sācis apgūt, T-turpina apgūt, A-apguvis, P- padziļināti apguvis. 

Zināšanas un prasmes, kas netiek mācītas, netiek vērtētas un fiksētas. 

46. 2. klasei katra semestra beigās un gadā matemātikā un latviešu valodā liek vērtējumu ballēs, 

pārējos mācību priekšmetos ieraksta mācīto un pārbaudīto prasmju vērtējumu: “jā”, “daļēji”, 

“vēl jāmācās”. 

47. 3. klasei katra semestra beigās un gadā matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā liek 

vērtējumu ballēs, pārējos mācību priekšmetos ieraksta mācīto un pārbaudīto prasmju 

vērtējumu: “jā”, “daļēji”, “vēl jāmācās”. 

48. 4.-12.klasē katra semestra beigās un gadā visos mācību priekšmetos liek vērtējumu ballēs.  

49. 7.klasē mācību priekšmetos Teātra māksla un Inženierzinības tiek izlikts vērtējums tikai gadā 

10 ballu skalā.  

50. Semestra mācību sasnieguma vērtējums veidojas no  vidējā aritmētiskā, kuru aprēķina pēc 

summatīvo darbu vērtēšanas darbu vērtējumiem. 

51. Izliekot semestra/ gada vērtējumu, pedagogs ņem vērā izglītojamā izaugsmes dinamiku. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

52. Vērtēšanas kārtība tiek saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē. 

53. Grozījumi Vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, ņemot vērā pedagoģiskajā 

sēdē izteiktos priekšlikumus. 

54. Zvejniekciema vidusskolā strādājošie pedagogi ir atbildīgi par Vērtēšanas kārtības noteikumu 

ievērošanu.  

55. Ar šīs kārtības spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Vērtēšanas kārtību, kas apstiprināta ar 

direktora rīkojumu Nr. 3-15 2017.gada 31.augustā. 

 

 

 
Direktors           Andris Dulpiņš  

 

2020.gada 30.septembrī  
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1.pielikums 

Izglītojamā mācību snieguma vērtēšana apguves līmeņos 

Apguves 

līmenis  

Apguve % Līmeņa raksturojums  

S (sācis apgūt) 0-24% 

Vērtējumu  S iegūst, ja:  

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka ir uzsākta plānotā sasniedzamā (SR) 

rezultāta apguve; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu 

zināmā tipveida situācijā. Izglītojamajam nepieciešams 

atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma 

izpildei; 

 izglītojamajam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi 

apgūtu tālāko mācību saturu. 

T (turpina 

apgūt) 
25%-49% 

Vērtējumu  T iegūst, ja:  

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais SR sasniegts daļēji un tas 

nav noturīgs; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi 

tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā 

situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus. 

Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai   sekotu 

uzdevuma izpildei; 

 izglītojamajam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas 

zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību jomā , caurviju 

prasmes un attieksmes.  

A (apguvis) 50%-74% 

Vērtējumu  A iegūst, ja:  

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais SR sasniegts pilnībā un tas 

ir noturīgs; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida 

situācijā, gan  mazāk zināmā situācijā. Uzdevumu izpilda 

patstāvīgi; 

 izglītojamais ir sagatavots mācību satura turpmākai 

apguvei nākamajā klasē.  

P (apguvis 

padziļināti) 
75%-100% 

Vērtējumu  P iegūst, ja:  

 izglītojamā sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes) liecina, ka plānotais SR sasniegts padziļināti un 

tas ir noturīgs. Spēj pamatot atbilstošās darbības izvēli; 

 izglītojamais demonstrē sniegumu zināmā tipveida 

situācijā, nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; 

  izglītojamais ir sagatavots mācību satura turpmākai 

apguvei nākamajā klasē. Šis līmenis nenozīmē, ka 

izglītojamais ir pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo 

rezultātu. 
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2.pielikums 

Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas  apkopojums ballēs un apguves līmeņos  

 

Līmeņa raksturojums 
Vērtējums 

līmeņos 
Balles 

Apgūts 

(procentos) 

Mutvārdu 

vērtējums 

Vērtējums 

2.-3.kl. 
Spēj mācību saturu tikai uztvert un 

atpazīt, bet iegaumē un reproducē 

nepietiekamu apgūstamā satura 

apjomu, veic primitīvus uzdevumus 

tikai pēc parauga labi pazīstamā 

situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu 

uzdevumu ; mācību saturu izklāsta, 

bet citiem nesaprotami. 

Zems 

1 1%-10% Ļoti, ļoti vāji  

-v
ēl

 j
ām

āc
ās

 

2 11%-20% Ļoti vāji 

3 21%-34% Vāji 
Ir iepazinis norādīto mācību saturu, 

prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, 

zina un var definēt jēdzienus, 

galvenos likumus, var formulēt 

atpazīšanas noteikumus, risina 

tipveida uzdevumus; mācību 

priekšmeta saturu izklāsta 

pietiekami skaidri un saprotami; 

mācībās izmanto tradicionālas 

izziņas metodes, izpildot pedagoga 

norādījumus; ir apguvis sadarbības 

un saziņas prasmi. 

Viduvējs 

 

 

 

4 

 

 

 

35%-45% Gandrīz viduvēji  

/d
aļ

ēj
i 

ap
g
ū
ts

 

5 46%-57% Viduvēji  

Spēj reproducēt mācību saturu pilnā 

apjomā, to izprotot, saskata 

likumsakarības un problēmas, atšķir 

būtisko no mazsvarīgā; prot 

izmantot zināšanas un prasmes pēc 

parauga, analoģijas vai pazīstamā 

situācijā , veic tipveida un 

kombinētus mācību uzdevumus; 

mācību priekšmeta satura 

pamatjautājumos pauž personisko 

attieksmi konstatācijas līmenī; 

attīstīta saziņas un sadarbības 

prasme. 

Optimāls 

6 58%-67% Gandrīz labi  

7 68%-77% Labi  

+
ap

g
ū
ts

 

8 78%-86% Ļoti labi  

Ir apguvis zināšanas un prasmes 

tādā līmenī, ka mācību saturu 

uztver, iegaumē, reproducē, to 

izprotot, kā arī spēj patstāvīgi 

izmantot jaunu zināšanu apguvei un 

radošu uzdevumu risināšanai; prot 

risināt dažādas problēmas, saskatīt 

un izskaidrot likumsakarības; spēj 

patstāvīgi izteikt savu viedokli, 

definēt vērtējuma kritērijus, prot 

cienīt un novērtēt atšķirīgu 

viedokli, veicina sadarbību mācību 

problēmu risināšanā.  

Augsts 

9 87%-94% Teicami  

10 95%-100% Izcili  

 


