
Jaunais saturs. 
Vērtēšanas sistēma.

Direktores vietniece izglītības jomā I.Lučina





Pamata 
kompetences 
veido mācību 
priekšmetus. 

Caurviju 
kompetences ir 
klātesošas katrā 

no pamata 
kompetencēm.



Caurviju kompetences attīstīšana Ventspils 3.vidusskolā

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
• skolēns izzina, analizē un izvērtē informāciju, situāciju 

• pieņem atbildīgus lēmumus

• definē problēmas būtību

• risina vienkāršus izaicinājumus.

Sadarbība
• skolēns ar cieņu pauž savu un uzklausa citu viedokļus

• sadarbojas



Vērtēšanas veidi

• Formatīvā

• Diagnosticējošā

• Summatīvā

• 1. - 3. kl. – apguves līmeņi

• 4. – 9.kl. – 10.balles skala



Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē pēc 
šādiem kritērijiem:

1.klasē

četri apguves līmeņi: 

“sācis apgūt” ( “S”), 

“turpina apgūt” (“T”), 

“apguvis” (“A”), 

“apguvis padziļināti” (“P”) 

Tas ir īss rakstisks vērtējums par izglītojamā 

mācību sasniegumu attīstības dinamiku



Skolēnu mācību snieguma vērtējums apguves 
līmeņos:

Apguves 

līmenis 

Skolēna demonstrētās zināšanas, izpratne, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes 

E-klasē 

apzīmējums 

ar burtu 

Apguve 

procentos 

Sācis apgūt 

Ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; 

skolēns demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu 

zināmā tipveida situācijā. Skolēnam nepieciešams 

atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi 

uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina sistemātiski 

mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko mācību saturu.  

S 
līdz 

32%  

Turpina 

apgūt 

Plānotais SR sasniegt daļēji un tas nav noturīgs; 

skolēns demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi 

tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk 

zināmā situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta 

materiālus. Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai 

sekotu uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina 

nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni, 

pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un 

attieksmes.  

T no 33%  

 



Skolēnu mācību snieguma vērtējums apguves 
līmeņos:

Apgūts

Plānotais SR sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; skolēns 

demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida, gan nepazīstamā 

situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi; skolēns ir sagatavots 

mācību satura turpmākai apguvei. A no 58% 

Apguvis 

padziļināti

Plānotais SR sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot 

atbilstošas stratēģijas izvēli; skolēns demonstrē sniegumu zināmā 

tipveida, nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; skolēns ir 

sagatavots mācību satura turpmākai apguvei. Šis līmenis 

nenozīmē, ka skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto SR. 

P no 87% 



latviešu valodā bilingvāli mazākumtautības valodā 

 

Nr. 

p.k. 

Mācību joma un mācību 

priekšmets 

1.–3. 

klase 

1
.k

la
se

 

  

2
.k

la
se

 

  

3
.k

la
se

 

  

1. Valodu mācību joma 

1.1. latviešu valoda un literatūra 520 (15) 5 5 5 

1.2. svešvaloda  139 (4) 1 1 2 

1.3. 
mazākumtautības valoda un 

literatūra 
346 (10) 4 3 3 

2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

2.1. sociālās zinības 104 (3) 1 1 1 

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

3.1. vizuālā māksla 104 (3) 1 1 1 

3.2. mūzika 104 (3) 1 1 1 

4. Dabaszinātņu mācību joma 

4.1. dabaszinības 208 (6) 2 2 2 

5. 
Matemātikas mācību joma 

matemātika 416 (12) 4 4 4 

6. Tehnoloģiju mācību joma 

6.1. dizains un tehnoloģijas 173 (5) 1 2 2 

7. 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

sports un veselība 278 (8) 2 3 3 

 Stundu skaits nedēļā: 22 23 24 
 

Mācību programma



Matemātika 1.klasē

Dabaszinības 1.klasē



Dizains un tehnoloģijas 1.klasē

Sociālās zinības 1.klasē



Sports un veselība 1.klasē



www.skola2030.lv

http://www.skola2030.lv/

