
 

 

 

 

Garkalnes novada Dome 

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 
Reģ. Nr. 4312903195 

Vidzemes šosejā 34, Garkalnē, LV-2137, tālrunis/fakss 67998480, e-pasts garkalne@latnet.lv 

 

 

Rīkojums 
Garkalnes novadā 

 

2020.gada 14.aprīlī         23/P 

 

Par vērtēšanu attālinātās mācīšanās procesā  

I 

 

Lai attālinātās mācīšanās procesā nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartam 

atbilstošu vērtēšanu, 2019./2020.m.g.aprīļa un maija mēnešos nosaku šādu vērtēšanas 

kārtību: 

1. 1.-3.klasēs mācību priekšmetos, kuros skolēni saņem aprakstošu vērtēšanu: 

1.1. Attiecīgo mācību priekšmetu skolotājs e-klasē (pastā) publisko 

apgūstamo prasmju vērtēšanas termiņus līdz mācību gada beigām, 

informējot par tiem skolēnus un skolēnu vecākus. 

1.2. Skolotājs izvēlas vērtēšanas metodikas, kas izmantojamas 

attālināti, maksimāli apvienojot un integrējot novērtējamās 

prasmes. 

1.3. Atbilstošās prasmes tiek vērtētas ar valstī noteiktajiem  

apzīmējumiem + (apgūts); / (daļēji apgūts) – (vēl jāmācās). 

2. Mācību priekšmetos, kuros tiek izlikts vērtējums ballēs: 

2.1. Attiecīgo mācību priekšmetu skolotājs e-klasē (pastā) publisko 

tēmu noslēguma vērtēšanas termiņus līdz mācību gada beigām, 

nepārsniedzot divus summatīvos vērtējumus mēnesī, informējot 

par tiem skolēnus un skolēnu vecākus. 

2.2. Skolotājs izvēlas vērtēšanas metodikas, kas izmantojamas 

attālināti, maksimāli apvienojot un integrējot tēmas. 

2.3. Atbilstošās tēmas tiek vērtētas ar valstī noteiktajiem vērtējumiem 

10 ballu vērtēšanas skalā, stingri ievērojot katrai tēmai izstrādātos 

kritērijus ar kuriem iepazīstina skolēnus un skolēnu vecākus e-

klasē. 

2.4. Visiem pārbaudes darbiem tiek dotas vērtējuma uzlabošanas 

iespējas divu nedēļu laikā pēc vērtējuma publiskošanas e-klasē. 

2.5. Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī marta mēnesī, 

laikā no 20.-30.aprīlim, skolēniem tiek dota iespēja uzlabot marta 

mēnesī saņemtos vērtējumus, kurus nebija iespējams uzlabot 

martā. Par formām un termiņiem kā vērtējums uzlabojams 

skolēnam jāvienojas ar attiecīgā priekšmeta skolotāju. 

3. Semestra un gada vērtējumu izlikšana: 

3.1. 2.semestra vērtējumu skolotājs izliek no semestra laikā 

saņemtajiem vērtējumiem (ne mazāk kā 3), ņemot vērā gan tiešajā, 

gan attālinātajā mācību procesā saņemtos vērtējumus. 



3.2.  Gada vērtējumu skolotājs izliek no 1.un 2.semestrī saņemtajiem 

vērtējumiem. 

3.3.  Skolas vērtēšanas noteikumos noteiktie skolas gada noslēguma 

pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā tiek atcelti. 

3.4. Pētniecisko darbu aizstāvēšana un novērtēšana 2019./2020.m.g. 

tiek atcelta, darbu tēmas un iestrādnes tiek pārceltas uz nākamo 

mācību gadu. 9.klašu skolēniem uzsāktā darbu izpilde tiek 

novērtēta attiecīgajos mācību priekšmetos un pievienota kā 

vērtējums 10 ballu skalā pie vērtējumiem priekšmetā.  

 

4. Valsts noteiktos pārbaudes darbus un eksāmenus 9.klašu skolēni kārto valstī 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

Direktors                                                                                                        L.Bruģis 
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