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16. 04. 2020.                                Nr.13-v 

 

Par vērtēšanas kārtības noteikšanu attālinātai mācīšanai Laurenču sākumskolā 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma  

Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“ 4.3punktu un  

18.10.2005. MK noteikumu Nr.779 “Noteikumi par vispārējās  

izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo  

obligāto dokumentāciju” 3.punktu, un skolas iekšējās kārtības noteikumiem; 

 
 

1. Attālinātā mācību procesa laikā skolēniem drīkst būt tikai viens pārbaudes darbs dienā. 

2. Mācību nedēļas pēdējā priekšmeta stundā, pedagogs atspoguļo skolēna nedēļās kopsavilkumu 

procentos e-klasē ar nosaukumu “Nedēļas darbu kopsavilkums”. 2. un 3. klasēs šāds 

kopsavilkums ir priekšmetos, kuros tiek likts summatīvs vērtējums, 4., 5. un 6. klasēs nedēļas 

kopsavilkums tiek atspoguļots matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās un angļu valodā. 

Citi formatīvie vērtējumi netiek likti. 

3. Priekšmetos, kuros nedēļas kopsavilkumi netiek veikti, pedagogs katru trešo mācību stundu 

liek formatīvo vērtējumu par padarīto e-klasē ar nosaukumu “Paveikto darbu kopsavilkums 

(attiecīgais laika periods)”. Citi formatīvie vērtējumi netiek likti. 

4. Sākumskolas 1. – 3.  klasēs priekšmetos, kuri tiek vērtēti ar apguves rādītājiem, pedagogs 

izliek apgūto rādītāju vai procentu par paveikto katru 4. mācību stundu e-klasē. Apguves 

rādītāji tiek izvēlēti atbilstoši apgūtajām prasmēm, procentu kopsavilkums tiek atspoguļots ar 

nosaukumu “Paveikto darbu kopsavilkums (attiecīgais laika periods)”.  Citi formatīvie 

vērtējumi netiek likti. 

5. Pirmo klašu pedagogi vienojas par sistēmu, kā tiks sniegta atgriezeniskā saite par mācību 

procesu līdz 17. aprīļa, plkst. 14:00 un informē par to direktora vietnieci izglītības jomā.  

6. Lai izliktu skolēnam semestra vērtējumu, pedagogs nodrošina skolēnam nepieciešamo 

pārbaudes darbu skaitu semestra laikā. Pārbaudes darbu skaits nedrīkst būt lielāks par norādīto 



tabulā. Ja kādā priekšmetā pārbaudes darbu skaits jau ir sasniegts vai pārsniegts, tad līdz 

mācību gada beigām, šajā priekšmetā pārbaudes darbi vairs netiek rakstīti. 

 

Mācību priekšmetu standartā 

noteiktais stundu skaits nedēļā 

Pārbaudes darbu skaits 

semestrī 

Vērtējumu kopējais skaits 

semestrī 

1 - 2 2 3 

3 - 4 3 5 

5 un vairāk 4 7 

 

7. Pedagogiem līdz 17. aprīļa plkst. 12:00 ir jāaizpilda pārbaudes darbu grafiks aprīļa un maija 

mēnesim, kas ir atrodams Laurenču sākumskolas mākoņpakalpojumā Google Drive, mapē 

“Attālinātais mācību process”. Pēc 17. aprīļa plkst. 12:00 izmaiņas pārbaudes darbu grafikā 

var tikt veiktas, saskaņojot tās ar direktora vietnieci izglītības jomā. 

8. Pārbaudes darbu grafiks būs pieejams skolēna likumiskajiem pārstāvjiem un skolēniem no 17. 

aprīļa plkst. 17:00 e-klasē sadaļā “Skolas saites”  un Laurenču sākumskolas mājaslapā sadaļā 

“Mācību darbs”. 

9. 26., 27. maijs skolēniem būs konsultāciju dienas, kurās, pēc pedagogu izstrādātā konsultāciju 

grafika, varēs labot nepietiekamos vērtējumus un “nv”. Labot skolēni drīkst vienu reizi 

jebkuru darbu, kura vērtējums e-klasē tika atspoguļots no 28. februāra. Skolēniem ir tiesības 

labot darbu jebkurā citā laikā līdz 27. maija plkst. 14:00, vienojoties par to ar mācību 

priekšmeta pedagogu. 

10. Izliekot 2. semestra vērtējumu, formatīvais vērtējums neietekmē skolēna gala atzīmi. Tas ir 

informatīvs rādītājs pedagogiem, skolēniem un skolēna likumiskajiem pārstāvjiem. 

11. Izliekot gada vērtējumu, pedagogs ņem vērā visus summatīvos vērtējumus, ko skolēns ir 

ieguvis no 1. septembra.  

12. Ja ir iespēja, pedagogi drīkst kombinēt vairākus priekšmetus viena darba izstrādē, ir jābūt 

skaidriem vērtēšanas kritērijiem, kas tiek izstrādāti katram mācību priekšmetam. Ar 

vērtēšanas kritērijiem tiek iepazīstināti gan skolēni, gan skolēna likumiskie pārstāvji. 

13. Pedagogiem ir jāinformē skolēni un skolēna likumiskie pārstāvji par sasniedzamajiem 

rezultātiem un darbu izpildes termiņiem, kas būs redzami pārbaudes darbu grafikā. 

14. Pedagogi informē skolēnus un skolēna likumiskos pārstāvjus par pārbaudes darba vērtēšanas 

kritērijiem e-klasē divas darba dienas pirms pārbaudes darba, norādot iegūstamo punktu skaitu 

par konkrētām skolēna zināšanām un prasmēm. 

15. 27. maijā, plkst. 16:00 būs pedagoģiskās padomes sēde, kurā tiks lemts par skolēnu pārcelšanu 

nākamajā klasē, kā arī par skolēniem, kuriem tiks noteikts pagarinātais mācību gads. Visiem 

vērtējumiem ir jābūt izliktiem līdz 27. maija plkst. 15:00.  



16. Skolēniem, kuriem būs nepietiekams vērtējums, tiks noteiktas mācību konsultācijas un 

noslēguma darba rakstīšanas datums. Skolēniem, kuriem būs “nv” tiks noteiktas konsultācijas 

vērtējumu labošanai. Pagarinātais mācību gads sākas 1. jūnijā.  

17. Par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē pēc pagarinātā mācību gada tiks lemts pedagoģiskās 

padomes sēdē jūnijā vai augustā. 

18. Uz pedagoģiskās padomes sēdi fakultatīvo priekšmetu pedagogi sagatavo apgūto prasmju 

aprakstus katrai klasei. Šie apraksti tiek nosūtīti direktora vietniecei izglītības jomā līdz 27. 

maija plkst. 15:00. 
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