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VECUMNIEKU NOVADA DOME 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 

Reģ. Nr. 4574902281 

Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 

Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv 
 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Vecumniekos 

 

26.11.2019. Nr. 1 

  
 

 

 

 

Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, 

audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē un audzēkņu atskaitīšanu 

 

 

 

 

 

I Vispārējie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā - Skola) 

audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijus, formas un kārtības, audzēkņu pārcelšanu 

nākamajā klasē un audzēkņu atskaitīšanu visās Skolas īstenotajās profesionālās ievirzes 

programmās. 

2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

APSTIPRINU: 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore 

I. Lavrinoviča 

 

2019. gada 29. novembrī  

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta I. daļu, 

28.,33.,34.,35. pantiem, 1.02.2011.g. MK noteikumiem 

Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 

izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

pirmās daļas 2.,3.,4. punktu un Skolas Nolikuma 40.7. punktu. 
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II Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība un vērtējumu atspoguļošana 

3. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti. 

4. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, interešu 

un neformālo izglītību un audzināšanas darbu. 

5. Izglītības programmu īstenošanas laiku un mācību plānojumu Skola nosaka, ievērojot vispārējās 

pamatizglītības iestāžu mācību režīmu: mācību gada, mācību semestru sākumu, beigas un 

brīvdienas nosaka atbilstoši vispārizglītojošo skolu termiņiem, kurus nosaka Izglītības un 

zinātnes ministrija. 

6. Mācību perioda un mācību gada plānojumu nosaka Skolas izveidotais un direktora apstiprinātais 

mācību plāns. 

7. Mācību saturu mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai izstrādā skolas pedagogi, 

atbilstoši Kultūras ministrijas apstiprinātajām paraugprogrammām, mācību priekšmetu 

programmas apstiprina Skolas direktors. 

8. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, 

kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas: 

- grupu un individuālajās nodarbībās; 

- audzēkņu patstāvīgajā darbā; 

- ārpusstundu pasākumos – koncertos, konkursos, festivālos, izstādēs, projektos, u.c.. 

9. Apmācība skolā notiek klātienes formā. Akadēmiskās stundas ilgums ir 40 minūtes. 

10. Izglītības programmu īstenošanas darba laika vienības ir mācību gads, kura ilgums ir 36 nedēļas, 

no tām: 

- skolas mūzikas nodaļā 35 mācību nedēļas, 1 eksāmenu nedēļa; 

- skolas mākslas nodaļā 35 mācību nedēļas, 1 radošās prakses nedēļas; 

- mācību gads dalās 2 semestros. 

11. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas 

dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu audzēkņi tiek 

iepazīstināti katra semestra sākumā. 

12. Stundu saraksts: 

12.1. Mūzikas izglītības programmās tiek izstrādāts stundu saraksts individuālajām 

stundām un grupu stundām, kurā atspoguļots mācību priekšmeta nosaukums, pedagoga 

vārds, uzvārds, nedēļas diena un laiku. 
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12.2. Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” tiek izstrādāts stundu saraksts 

grupu nodarbībām, kurā atspoguļots mācību priekšmeta nosaukums, pedagoga vārds, 

uzvārds, nedēļas diena un laiku. 

12.3. Stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri un izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora 

vietnieki izglītības jomās. 

12.4. Stundu sarakstu un izmaiņas apstiprina skolas direktors. 

13. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādus vērtēšanas veidus:  

 veidojojošā (formatīvā) vērtēšana – audzēkņu sasniegumu noteikšana ar nolūku tos 

uzlabot; 

  apkopojošā (summatīvā) vērtēšana – audzēkņu zināšanu un prasmju apguves līmeņa 

noteikšana, beidzot tēmu, mācību gadu, kursu; 

14. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni ir: 

 Ievadvērtēšana – notiek mācību procesa sākumā, nosakot audzēkņu apgūtās zināšanas 

un prasmes; 

 Kārtējā vērtēšana – nosaka audzēkņa sasniegumus, lai uzlabotu tos mācību procesa 

laikā, veicinātu audzēkņu pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; 

 Noslēguma vērtēšana – nosaka audzēkņu zināšanas, prasmes un attieksmes mācību 

uzdevuma, tēmas vai temata daļas,  semestra, mācību gada noslēgumā. 

 

15. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes, iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā: 

15.1. Izglītības programmu apguves zināšanu un prasmju pietiekams novērtējums ir 4 balles. 

3 un zemākas balles (turpmāk atzīmes) ir zināšanu un prasmju nepietiekams novērtējums. 

Balles Vērtējums 

10 balles 

(izcili) 

Audzēknis parāda izcilas zināšanas un prasmes, kas pārsniedz attiecīgās 

klases mācību programmas apjomu, ir augsti attīstītas analītiskās spējas, 

brīvi un radoši pielieto praksē iegūtās zināšanas. Izrāda īpašu interesi pret 

apgūstamo mācību materiālu, parāda izcilu tehnisko un māksliniecisko 

sniegumu. 

9 balles 

(teicami) 

Audzēknis parāda nevainojamas zināšanas un prasmes atbilstoši attiecīgās 

klases mācību programmas prasībām. Augsti attīstītas domāšanas un 

intelektuālā darba prasmes, strauji progresējot veic mācību uzdevumus, prot 

radoši pielietot iegūtās zināšanas. 

8 balles 

(ļoti labi) 

Audzēkņa zināšanas ir dziļas un pamatīgas. Audzēknis ar izpratni var 

reproducēt mācību materiālu, saskata likumsakarības, tomēr vērojamas 

atsevišķas neprecizitātes, nesvarīgi trūkumi. 
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7 balles 

(labi) 

Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. Audzēknis prot zināšanas 

un prasmes izmantot pēc parauga vai pazīstamās situācijās, uzdoto veic 

apzinīgi, taču zināšanās un prasmēs vērojami nesvarīgi trūkumi. 

6 balles 

(gandrīz labi) 

Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasība. Audzēknis zina 

pamatjēdzienus, likumus, taču zināšanas un prasmes ir nepietiekami stabilas 

un nepārliecinošas. 

5 balles 

(viduvēji) 

60% apjomā apgūta mācību programma, taču zināšanās un prasmēs ir daudz 

trūkumu un nepilnību. 

4 balles 

(gandrīz 

viduvēji) 

Audzēknis mācību programmu apguvis individuālo spēju līmenī (50% 

apjomā). Zināšanās un prasmēs ir ievērojami trūkumi, uzdoto veic bez 

intereses. 

3 balles 

(vāji) 

Zināšanas, prasmes, iemaņas apgūtas virspusēji, tās ir nepietiekamas (mazāk 

nekā 50%). Audzēknis pieļauj daudz kļūdu, neizpilda skolotāja norādījumus, 

jūtami atpaliek mācībās. 

2 balles 

(ļoti vāji) 

Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, taču nav spēju tās 

praktiski izmantot. Nav intereses par mācībām. 

1 balle 

(ļoti, ļoti vāji) 

Nav izpratnes par mācību priekšmeta būtību, nav vajadzīgo iemaņu. 

 

15.2. Audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus novērtē mācību priekšmetu pedagogs un 

veic ierakstus nodarbību žurnālos e-klasē. 

15.3. Audzēkņa liecību un sekmju kopsavilkuma žurnālu sagatavo direktora vietnieki 

izglītības jomās.  

15.4. Izglītības programmas apgūšanas noslēgumā direktora vietnieki izglītības jomās 

sagatavo audzēkņa sekmju kopsavilkumu, liecību un audzēkņa beigšanas apliecības sekmju 

izrakstu. 

15.5. Vērtēšanas kritēriji tiek noteikti atbilstoši mācību priekšmetu programmai. 

16. Mācību priekšmeta daļas apguves rezultātus var vērtēt “ieskaitīts”, “neieskaitīts” sistēmā. 

17. Ja kādā no izglītības programmas mācību priekšmetiem audzēknis nav ieguvis vērtējumu, tad 

visos dokumentos ierakstāms apzīmējums “n/v” (nav vērtējuma). 

18. Pirmā semestra beigās audzēkņi saņem liecību. 

19. Mācību priekšmetos, kuros pēc programmas nav paredzēts eksāmens, audzēkņu zināšanu un 

prasmju sasniegumus novērtē pedagogs, ņemot vērā, ka: 

19.1. semestra vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo semestra laikā iegūtās atzīmes, 

ieskaitot mācību koncertus, tehniskās ieskaites, skates, starpskates, izstādes, citas 

zināšanu un prasmju vērtējuma formas; 
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19.2. gada vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros iegūtās vidējās 

atzīmes. 

 20. Mācību priekšmetos, kuros pēc programmas paredzēts eksāmens vai skate, vērtē komisija, kura 

rezultātus atspoguļo protokolā. 

21. Novērtējot audzēkni, skolotājs ņem vērā arī attieksmi pret mācību procesu un sasniegumu 

attīstības dinamiku, kas var ietekmēt atzīmi vienas balles robežās. 

22. Skolas beigšanas eksāmena rezultātus vērtē ar rīkojumu   apstiprināta komisija, kura rezultātus 

atspoguļo protokolā, eksāmena atzīmi ieraksta sekmju žurnālā un, ņemot vērā gada un eksāmena vai 

skates atzīmi, pedagoģiskajā sēdē nosaka galīgo atzīmi. Galīgās atzīmes atspoguļošanai noteicošā ir 

eksāmena atzīme. 

23. Izglītības programmu zināšanu un prasmju apguves vērtēšanā pielieto selektīvo, diagnosticējošo 

un noslēguma formas. Zināšanu un prasmju vērtēšanas formas un metodes nosaka Skolas vadība. 

 

III Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē 

24. Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek pamatojoties uz Skolas 

pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, ar Skolas direktora rīkojumu. 

25.  Profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkni nākamajā klasē pārceļ, ja visos mācību 

priekšmetos gada vērtējums ir pietiekams, t.i. ne zemāks par 4 ballēm. 

26. Audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties eksāmenos, nākamajā 

klasē pārceļ, vērtējot semestra vidējo atzīmi un gada atzīmi. 

27. Noslēguma pārbaudījuma atkārtota vai atlikta kārtošana notiek pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu. 

28. Audzēkni, kurš slimības dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nav apguvis programmas prasības, 

var atstāt iepriekšējā klasē uz atkārtotu mācību gadu, informējot par to audzēkņa vecākus. 

29. Noteikumu 23. un 25. punktu nosacījumus piemēro, ja Skola saņēmusi dokumentāru 

pamatojumu.  

30. Audzēknim, kuram gada vai galīgais zināšanu un prasmju vērtējums ir nepietiekams, Skola var 

noteikt papildus termiņus zināšanu un prasmju pārbaudei. Pārbaudes termiņu ar pedagoģiskās 

padomes ieteikumu, apstiprina direktors.  

31. Audzēkni, ja viņa zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs, ar pedagoģiskās padomes lēmumu 

var pārcelt nākamajā klasē mācību gada vidū. 

32. Audzēknis, kurš ir apguvis pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmas kursu, saņem LR 

Kultūras ministrijas apstiprinātā parauga apliecību un pielikumu ar sekmju izrakstu. 

33. Audzēkņi, kuri nav apguvuši pilnu izglītības programmas kursu, saņem izziņu par mācībām Skolā 

un sekmju izrakstu. 
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IV Individuālais mācību plāns 

34.  Veselības stāvokļa dēļ un, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu, audzēknim var 

piešķirt individuālo mācību plānu (individuālu nodarbību apmeklējumu vai mācīšanos patstāvīgi - 

ne vairāk kā 8 nedēļas mācību gada laikā ).  

35. Individuālo mācību plānu audzēknim var piešķirt ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu un 

Skolas direktora rīkojumu. 

36. Audzēknis, kurš saņēmis atļauju apgūt izglītības programmu patstāvīgi, piedalās noslēguma 

zināšanu un prasmju pārbaudēs – ieskaitēs, eksāmenos, skatēs. 

 

V. Audzēkņu atskaitīšana 

37. Audzēkni, kurš pēc atkārtotas zināšanu un prasmju pārbaudes ir saņēmis nepietiekamu 

novērtējumu, ar pedagoģiskās padomes ieteikumu un direktora rīkojumu atskaita no skolas, par to 

rakstiski informējot audzēkņa vecākus (aizbildņus). 

38. Audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski (divus mēnešus pēc kārtas) neizpilda mācību 

priekšmeta programmas prasības, neapmierinoši uzvedas, neapmeklē nodarbības un neievēro 

iekšējās kārtības noteikumus, no Skolas var atskaitīt mācību gada laikā, par to informējot vecākus 

(aizbildņus). 

39. Audzēkņu atskaitīšana 38. punktā minēto apstākļu dēļ notiek šādā kārtībā: saruna ar vecākiem 

(aizbildņiem), rakstisks brīdinājums, atskaitīšana ar direktora rīkojumu. 

40. Audzēkņi, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ nav nokārtojuši pārbaudījumus, ieskaites, pārbaudes 

darbus semestra laikā, pie noslēguma pārbaudījuma netiek pielaisti. 

41. Audzēkni, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu, kurā norādīti iemesli par izstāšanos, 

un ja ir samaksāta mācību maksa par esošo mēnesi, no Skolas var atskaitīt ar direktora rīkojumu 

bez Skolas pedagoģiskās padomes ieteikuma. 

42. No jauna uzņemtos audzēkņus, kuri mācību gada sākumā 1.semestra laikā bez attaisnojoša 

iemesla neierodas uz nodarbībām, ar Skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas. 

43. Pēc pieprasījuma atskaitītie audzēkņi var saņemt Skolas izziņu par mācību programmas apguvi. 

 

VI Kavēto stundu attaisnošanas kārtība 

44. Ja audzēknis nav apmeklējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un Skolai nav informācijas 

par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Skola  nekavējoties Valsts 

izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem 

(ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai. 

45. Par attaisnotiem kavējumiem uzskatāmi tādi kavējumi, kad  par audzēkņa neierašanos Skolā vai 

nepiedalīšanos atsevišķās mācību stundās, paskaidrojumu sniedz ārsts (ārsta zīme) vai citas 
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iestādes, organizācijas vadība, kā arī kavējumus var attaisnot vecāki – ne vairāk kā 15 mācību 

stundas semestrī. 

46. Kad audzēknim ir reģistrēti 15 vecāku (aizbildņu) attaisnotie kavējumi, Skola informē vecākus 

(aizbildņus) un brīdina par to, ka turpmākie kavējumi tiks uzskatīti par neattaisnotiem. 

47. Audzēkņa stundu kavējumus vecāki (aizbildņi) reģistrē e-klasē, pēc tam iesniedzot skolas vadībai 

ārsta vai citas iestādes zīmi, ja tāda ir. 

48. Savlaicīgi informējot un saskaņojot ar Skolas direktoru, kavējumi tiek izskatīti un pieņemti par 

vecāku (aizbildņu) attaisnotiem ārkārtas gadījumos.  

 

VII Pamudinājumu un apbalvojumu sistēma 

49. Skolas audzēkņiem var pielietot pamudinājumus un sodus: 

49.1. Par teicamām sekmēm, piedalīšanos skolas pasākumos, konkursos, festivālos, 

aktīvu radošos darbību, izsaka pateicību, apbalvo ar diplomu, atzinības rakstu, goda 

rakstu, naudas balvu, atbrīvo no skolas mācību maksas, pamatojoties uz  Vecumnieku 

Novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.6 “ Par vecāku līdzfinansējuma samaksas 

kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā” ; 

49.2.  Par sistemātisku nesekmību, disciplīnas pārkāpumiem un iekšējās kārtības 

noteikumu neievērošanu var tikt pielietoti – mutisks brīdinājums, piezīme, atskaitīšana 

no skolas. 

 

VIII Noslēguma jautājumi 

50. Ar Skolas Iekšējiem noteikumiem “Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un 

kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē un audzēkņu atskaitīšanu” tiek iepazīstināti 

audzēkņu vecāki (aizbildņi), skolotāji, noteikumi pieejami publiski Skolas mājas lapā 

www.vecumniekumms.lv.  

51.  Ar šo noteikumu stāšanos spēkā 2020. gada 2. janvārī, spēkā vairs nav Reglaments „Par 

audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību,                                                                     

audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”, kas tika apstiprināts pedagoģiskās 

padomes sēdē 2012. gada 28. augustā, protokols Nr. 2012 – 2 

 

 

 

http://www.vecumniekumms.lv/

