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Grozījumi Rīga Baltmuižas pamatskolas 2021.gada 01.septembra iekšējos noteikumus  
Nr.VS54-21-22-nts “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

 

Izdoti saskaņa ar  
MP sēdes 30.08.2022. protokolu Nr.RBPS-MP-22-3-pro   

 
 Izdarīt Rīgas Baltmuižas pamatskolas 2021.gada 01.septembra iekšējos noteikumus 
Nr.VS54-21-22-nts “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt II daļas 10.punktu šādā redakcijā: 
“Priekšmetu skolotāji vienojas par attiecīgajā mācību priekšmetā semestrī veicamo 
mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu (t.sk. eseja, prezentācija, 
sacerējums, mājas pārbaudes darbi) skaitu, nosakot skolēnam nepieciešamo 
minimālo vērtējumu skaitu: 

Stundu skaits mācību 
priekšmetā nedēļā 

1 2 3 5 

Summatīvo vērtējumu 
skaits 1.semestrī 

3 3 3 3 

Summatīvo vērtējumu 
skaits 2.semestrī 

3 3 3 3 

Formatīvo vērtējumu skaits 
1.,2. semestrī  

2 3 3 3 

 
Jā nedēļā notiek viena stunda, tad noslēguma pārbaudes darba saturu nosaka 
priekšmeta skolotājs. 

 
2. Izslēgt 14.2. punktu. 

 
3. Izteikt 14.1. punktu šādā redakcijā: 

“1., 2.,3.  klasē izglītojamā sasniedzamo rezultātu vērtē 4 apguves līmeņos visos 
mācību priekšmetos: 

• Sācis apgūt (E-klasē apzīmē ar burtu «S»);  

• Turpina apgūt (E-klasē apzīmē ar burtu «T»);  

• Apguvis (E-klasē apzīmē ar burtu «A»); 
• Apguvis padziļināti (E-klasē apzīmē ar burtu «P»).” 

 

mailto:rbps@riga.lv


4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:  
      “Izglītojamā sasniedzamo rezultātu 4.,5.,6.,7.,8.,9. klasēs vērtē.” 

5. Izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“formatīvo vērtēšanu 4.-9.klasēs visos priekšmetos jāveic procentuāli (%)” 
 

6. Izslēgt 16. punktu. 
 

7. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 
“formatīvo vērtēšanu veic mācību procesā, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par 
savu sniegumu un uzlabotu mācīšanos.”  
 

8. Izteikt 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami klases e-žurnālā atsevišķā lappusē 
matemātikā un valodu mācību priekšmetos 1.-3. klasēs. Mājas darbi 1. – 3. klasēs tiek 
vērtēti 4 apguves līmeņos (S, T, A, P ). Mājas uzdevumi (mājas darbi) 4. -9. klasēs 
priekšmetu skolotājs ieraksta e-žurnālā, bet nav obligāti izpildāmi un pārbaudāmi. 
Skolēniem jāpilda mājas uzdevumi pēc saviem uzskatiem- kā pašvadītās mācīšanās 
sastāvdaļu. Matemātikas un valodu mācību priekšmetos skolotājiem nav obligāti 
jāvērtē mājas darbi un nav jāfiksē e-žurnālā atsevišķā lappusē. Visi vērtējumi tiek 
izlikti vienā e-žurnāla lappusē. Mājas pārbaudes darbi: esejas, sacerējumi, 
prezentācijas, soma.lv, uzdevumi.lv obligāti izpildei un vērtējami gan formatīvi, gan 
summatīvi.” 

9. Izteikt 19.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“priekšmetu skolotājiem (matemātikā un valodu mācību priekšmetos) ir tiesības pēc 
saviem uzskatiem prasīt no skolēniem obligāti pildīt mājas uzdevumus. Skolotājs vērtē 
mājas darbus un fiksē vērtējumus e-žurnālā atsevišķā lappusē atbilstoši stundu skaitam 
nedēļā. Mājas darbi tiek vērtēti procentuāli (%), ja darba nav, tad jāieraksta 0%.Vēlāk 
izglītojamajam ir jāiesniedz darbs. Semestra beigās skolotājs iesniedz mājās darbu 
burtnīcas pārbaudei direktores vietniecei. Pārējos mācību priekšmetos mājas darbu 
vērtēšana un fiksēšana klases žurnālā notiek saskaņā ar skolotāja tematiskiem plāniem 
un vērtēšanas mērķi”. 

10. Izslēgt 19.9. punktu. 
  

11. Papildināt  32. punktu ar 32.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Ja mēneša laikā skolēns nav izlabojis “n/v”, tad skolotājs vērtējuma tabulā  
e-klases žurnālā ieliek “0 ” punktu.”  

 

Pieņemts  
Rīgas Baltmuižas pamatskolas metodiskās padomes sēdē 30.08.2022. 
 
 
 
 
 
 


