
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪKOJUMS 
Mālpils novadā, Mālpilī 

 

 

20.01.2020.                                                                                                  Nr. 1-6/3 

Par Mālpils novada vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

attālināto mācību laikā 

 

Attālināto mācību laikā 1. - 12.klases izglītojamiem noteikt šādu skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un organizāciju Mālpils novada vidusskolā 

(turpmāk – Skola) attālinātās mācīšanās laikā.  

I. Vispārīgie norādījumi 

1.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir veidot vienotu pieeju vērtēšanai 

kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Skolā un iegūt objektīvu izglītojamā 

zināšanu, prasmju un attieksmju mācību priekšmetā snieguma raksturojumu. 

2.  Plānojot vērtēšanu apgūstamajai mācību vielai līdz mācību semestra beigām, 

izvēlēties būtiskākos sasniedzamos rezultātus, kurus izglītojamiem ir iespēja apgūt 

attālinātajās mācībās. 

3.  Izvēlēties sasniedzamajam rezultātam atbilstošu uzdevumu veidus, pārliecināties, ka 

vērtēšanas uzdevumi ir kvalitatīvi sagatavoti. 

4.  Tēmas vai temata noslēguma vērtēšanas darbos iekļaut uzdevumus, kuru izpildei 

izglītojamie drīkst izmantot mājās pieejamos palīglīdzekļus. 

5.  Pārdomāt tādu vērtēšanas darbu vajadzību, kuri jāveic noteiktā ierobežotā laikā. Ja 

uzdod tādus darbus, iepriekš jāpārbauda un jābūt pārliecinātiem, vai tehnoloģijas šajā 

laikā ir visiem pieejamas un pilnībā darbojas. 

6.  Saskaņot mācību priekšmetu skolotājiem vērtēšanas darbu īstenošanas grafiku un 

termiņus, norādot pārbaudes darbu e-klases „Pārbaudes darbu” grafikā, kā arī 

tiešsaistes dokumentā norādīt laiku tiem p/d, kuriem ir paredzēts laika ierobežojums. 

7. Pārliecināties, ka izglītojamiem, kuriem ir vajadzīga papildu palīdzība (laika 

pagarinājums, uzdevumu skaita samazināšana, atgādnes u.c.), vērtēšanas darbu 

izpildē tā ir pieejama. Sagatavot atbilstošus atbalsta pasākumus (uzdevumu paraugus, 

atgādnes, papildu konsultācijas tiešsaistē vai pa tālruni u.c.). 
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8.  Plānojot pārbaudes darbus, ņemt vērā, ka 1. – 5. klasē pārbaudes darbu skaits vienā 

dienā ir ne vairāk par vienu pārbaudes darbu, bet 6. – 12. klasē vienā dienā ne vairāk 

kā divi pārbaudes darbi. 

II. Vērtēšanas īstenošana 

1.  Temata sākumā informēt izglītojamos par pārbaudes darba, kurš tiks vērtēts ballēs, 

sasniedzamajiem rezultātiem, uzdevumu izpildes nosacījumiem un vērtēšanas 

kritērijiem, darbu izpildes termiņiem, vērtējumu izlikšanas principiem. 

2.  Paredzēt iespējas izglītojamiem saņemt atgriezenisko saiti par attiecīgajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem un apgūtajām prasmēm vairākkārt ikdienas  mācību 

procesa laikā. 

3.  Ikdienas mācību procesa apgūto prasmju novērtēšanai var izmantot i/ni, nv , % 

vai  STAP (1., 4., 7. un 10.klasē). Darba uzdevumā skolotājs skaidri norāda tos 

uzdevumus, par kuriem izglītojamais saņems vērtējumu, vērtēšanas kritērijus, kā arī 

datumu un laiku, līdz kuram šie uzdevumi jāizpilda un jāiesniedz. 

4.  Ja izglītojamais nepiedalās tiešsaistes stundā un dienas plānotais darbs netiek iesūtīts 

noteiktajā laikā, e-žurnālā parādās informatīvs ieraksts “n". 

5. Ja tiešsaistes stundas laikā izglītojamais ignorē skolotāja lūgumu atbildēt uz uzdoto 

jautājumu vai neatsaucas aicinājumam piedalīties, skolotājs ir tiesīgs atzīmēt 

izglītojamā nepiedalīšanos mācību stundā ar informatīvu ierakstu “n” e-klases 

žurnālā. 

6..  Ja skolēns nav iesniedzis ikdienas darbu, kurš tiek vērtēts ar i/ni, % vai STAP, 

vērtēšanai, skolotājs žurnālā ieraksta “n/nv”.  

7. ja izglītojamais kavē uzdotā darba iesniegšanas termiņu, bet divu kalendāro (darba) 

dienu laikā iesniedz to, mācību priekšmeta skolotājs dzēš apzīmējumu “n”. 

8. Attālināto mācību laikā 1., 4., 7., 10. klašu izglītojamo izpildīto darbu fiksēšanai 

skolotājs var izmantot apzīmējumu i/ni, kam ir informatīvs raksturs, bet tas neietekmē 

semestra vai gada vērtējumu un citus summatīvos vērtējumus.  

9.  Ja skolotājs saņem no vairākiem izglītojamiem  darbus, kuros konstatē, ka viss darbs 

vai darba daļas ir plaģiāts, vai cita izglītojamā darbs vai tā daļa tiek uzdota par savu, 

vai divu vai vairāku izglītojamo darbi ir identiski, skolotājam ir tiesības to nelabot vai 

ielikt vērtējumu “1”, izskaidrojot izglītojamam iemeslu. 

10.  Skolēnam ir tiesības 2 nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas uzlabot saņemto 

summatīvo vērtējumu p/d, rakstiski izsakot lūgumu skolotājam e-klases pastā uzlabot 

konkrētu tēmas noslēguma pārbaudes darbu un vienoties ar skolotāju par darba 

veikšanas laiku. Skolotājs sastāda alternatīvu darbu. 

11.  Pārbaudes darba vērtējumu skolēniem paziņo un tos ieliek e-klases žurnālā ne vēlāk 

kā trīs darba dienu laikā pēc to kārtošanas. 

12. Skolēnam ir tiesības trīs darba dienu laikā pēc mācību satura tēmas noslēguma 

pārbaudes darba vērtējuma paziņošanas lūgt skolotājam sniegt individuālu 

skaidrojumu par pārbaudes darba vērtējumu. 

13.  Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes 

darbā iegūto summatīvo vērtējumu.  



14.  Katrā mācību priekšmetā minimālais vērtējumu skaits ballēs atbilst Mālpils novada 

vidusskolas vērtēšanas kārtībā noteiktajam minimālajam skaitam semestrī (bet ne 

mazāk kā divi summatīvie vērtējumi semestrī).  

15. Skolotājam ir tiesības izlikt summatīvo vērtējumu no ilgākā laika posmā veiktajiem 

ikdienas darbiem, kas novērtēti ar i/ni vai %, iepriekš skolēniem norādot, kuri darbi 

tiks summēti. 

16.  Skolēna semestra vērtējumu mācību priekšmetā pedagogs izliek, ņemot vērā visus, arī 

attālinātās mācīšanās laikā, semestrī iegūtos  pārbaudes darbu vērtējumus. 

17.  Ja nav iespējams novērtēt skolēnu mācību sasniegumus semestrī vai gadā kādā 

priekšmetā, tad pedagogs izliek „n/v”. 

  

Rīkojums stājas spēkā 2021. gada 25.janvārī un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai 

jauna rīkojuma izdošanai. 

  

  

Direktore                                                                                           J. Caune 
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