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IECAVAS MŪZIKAS  UN MĀKSLAS SKOLAS NOTEIKUMI 

PAR IZGLĪTOJAMO ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJIEM UN KĀRTĪBU, PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ UN 

ATSKAITĪŠANU 

 

Izstrādāts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2.punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu, 

Izglītības likuma 33., 34., 35. pantiem. 

 

 

 
I Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz  Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – 

Skola) nolikuma IV nodaļu. 

2. Izglītības programmu apguves pārbaudījumu veidi ir noteikti licencētajās mācību priekšmetu 

programmās. 

3. Ar noteikumiem Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, 

pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu tiek iepazīstināti audzēkņu vecāki. 
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II Izglītojamo (turpmāk Audzēkņu) zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība 

4.   Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas pamatprincipi: 

4.1. mācību stundā novēroto sasniegumu vērtēšana; 

4.2. noteikto kritēriju atklātība un skaidrība atbilstoši mācību priekšmetu programmu mērķiem 

un uzdevumiem (katra mācību priekšmeta pedagogs pirms pārbaudes darbu veikšanas iepazīstina 

audzēkņus ar vērtēšanas kritērijiem); 

4.3. vērtēšanas formu un veidu dažādība: vērtēšanas formas un metodes izstrādā katras 

profesionālās ievirzes izglītības programmas pedagogs, izanalizē metodiskās komisijas sēdē un 

tās apstiprina Skolas direktors;  

4.4. audzēkņi saņem vērtējumu (atzīmi vai ieskaitīts, neieskaitīts) par izglītības programmas 

obligātā satura apguvi ne retāk kā reizi trijās kontaktstundās; 

4.5. minimālais vērtējuma skaits katrā mācību priekšmetā semestra atzīmes iegūšanai noteikts 

70% apmērā no noteikto vērtējuma skaita semestrī; 

4.6. pārbaudes darbu skaits katrā mācību priekšmetā noteikts katras profesionālās ievirzes 

izglītības programmā to ievēro katra mācību priekšmeta pedagogs.  

 

5.   Apzīmējums “n/v” jeb “nav vērtējuma” tiek lietots šādos gadījumos: 

5.1. audzēknis nav nokārtojis pārbaudes darbu; 

5.2. rakstiskajos pārbaudījumos - audzēkņa darbs nav salasāms; nav iegūts nepieciešamais 

punktu skaits minimālā vērtējuma piešķiršanai; 

5.3. Apzīmējumam “n/v” netiek piešķirta vērtība; tas neitekmē audzēkņa semestra un gada 

atzīmi; 

5.4. Audzēknim 2 nedēļu laikā pēc “n/v” iegūšanas,  jāiegūst vērtējums ar vērtību. Slimības vai 

citu attaisnojošu iemeslu dēļ – 2 nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā.  

 

6.  Audzēkņu mācību sasniegumus vērtē pēc zināšanu apguves līmeņa noteikšanas un vērtēšanas 

skalas, kur katrā pārbaudes darbā, kas tiek vērtēts ar atzīmi, audzēknim ir iespēja saņemt 

maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā. 

7.  Audzēkņu zināšanas un prasmes: 

7.1. tiek vērtētas ar ierakstiem e-klasē un audzēkņa liecībā; ierakstos e-klasē vienlaicīgi tiek 

fiksēts gan audzēkņa stundas kavējums, gan obligāti veicamā pārbaudes darba neizpilde ar 

simbolu “n/n/v”;  

7.2. tiek atspoguļotas e-klasē, ne vēlāk kā 2 dienas pēc atzīmes iegūšanas; 

7.3. tiek atspoguļotas ar starpvērtējuma atzīmi katrā mācību priekšmetā pirmajā un otrajā 

semestrī pirms skolēnu brīvlaika;  
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7.4. izglītības programmas noslēgumā tiek atspoguļotas e-klasē un audzēkņa apliecības sekmju 

izrakstā, gadījumā, ja audzēknis kādā no mācību priekšmetiem nav ieguvis vērtējumu vai gada 

noslēguma vērtējums nav sekmīgs, audzēknim, ar pedagoģiskās padomes lēmumu tiek piešķirts 

pagarinātais gads – 2 nedēļu laikā (pedagoģiskā padome nosaka datumu) - , atzīmes iegūšanai 

vai labošanai.  

 

8. Audzēkņiem ir tiesības uzlabot jebkādu vērtējumu mācību priekšmetā līdz 2 reizēm, 2 nedēļu 

laikā pēc vērtējuma saņemšanas vienojoties ar mācību priekšmeta pedagogu par atkārtotu 

pārbaudes darba kārtošanas datumu un citiem pārbaudes darba kārtošanas nosacījumiem.  

 

9. Audzēkņu stundu kavējumi neietekmē vērtējumu mācību priekšmetā.  

 

10. Mācību priekšmetos, kuros nav eksāmens, audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus vērtē 

pedagogs, ņemot vērā, ka: 

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

mācību koncertus, tehniskās ieskaites, skates un citas zināšanu un prasmju vērtējuma formas; 

10.2 gada vērtējumā noteicošā ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros iegūtās vidējās 

atzīmes. 

 

11. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, tiek ņemti vērā tikai audzēkņa uzlabotie 

vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par 

sākotnējo vērtējumu; 

 

12. Gadījumos, kad izšķiras audzēkņu semestra un gada vērtējums mācību priekšmetā, vērtējuma 

noapaļošanā noteicošie ir audzēkņu vērtējumi ieskaitēs, kontrolstundās, eksāmenos, skatēs.  

 

13.  Mācību priekšmeta pedagogam ir tiesības semestra un gada vērtējumu mainīt 1 balles ietvaros. 

14. Audzēkņa semestra vai gada vērtējumu mācību priekšmetā  neietekmē mājasdarbu vai 

patstāvīgo darbu izpilde vienas balles robežās, bet tā tiek ņemta vērā vērtējuma izšķiršanās 

gadījumā.  

15. Mācību priekšmeta pedagogs nevar samazināt, nedz likt vērtējumu pārbaudes darbā 

izglītojamam viņa nepamierinošas uzvedības, nesalasāma rokraksta, neatļautu palīglīdzekļu 

izmantošanas vai cilvēka cieņu aizskarošu piezīmju u.tml. gadījumos (jālieto apzīmējums “n/v”). 

16. Mācību priekšmeta pedagogs nevar bez pamatojuma atteikt pilngadīgam izglītojamam, vai viņa 

likumiskam pārstāvim, izsniegt novērtētu izglītojamā pārbaudes darbu, bet var ierobežot laiku tā 

izsniegšanai.  
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17. Mācību pārbaudes darbu uzglabāšanai teorētiskajos priekšmetos, tiek noteikts vienots             

uzglabāšanas termiņš – līdz nākamā mācību gada sākumam.  

18. Mācību priekšmetos, kuros ir eksāmens, eksāmena rezultātus vērtē ar direktora rīkojumu 

apstiprināta komisija, kura eksāmena rezultātus atspoguļo protokolā. 

19. Mācību priekšmeta pedagogs saskaņā ar eksāmena protokolu eksāmena atzīmi ieraksta e-klasē 

un dienasgrāmatā, ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc vērtējuma saņemšanas, ņemot vērā gada un 

eksāmena atzīmi, nosaka galīgo atzīmi. 

20. Audzēkņi tiek atbrīvoti no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes: 

20.1. ilgstošas slimošanas gadījumā, uzrādot ārsta zīmi; 

20.2. piedalīšanās konkursos, balstoties uz mācību priekšmeta pedagoga ierosinājumu un 

Metodiskās komisijas lēmumu (atrunāts Metodiskās komisijas protokolā). 

 

21. Audzēknis, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ar Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu un 

Skolas direktora rīkojumu var saņemt atļauju apgūt izglītības programmas mācību priekšmetu 

patstāvīgi: 

21.1. audzēknim, kurš saņēmis atļauju apgūt izglītības programmas mācību priekšmetu 

patstāvīgi, ir jāpiedalās visās Skolas noteiktajās semestra noslēguma zināšanu pārbaudēs- 

kontrolstundās, ieskaitēs, eksāmenos, skatēs,  u.c.; 

21.2. audzēknim, kurš saņēmis atļauju apgūt izglītības programmas mācību priekšmetu 

patstāvīgi, pēc Skolas Pedagoģiskās padomes lēmuma var tikt noteikta zināšanu pārbaude 

individuāli; 

22. Katra semestra beigās audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā parauga 

liecību sagatavotu e-klasē. 

23. Skolas audzēkņi, kuri ir apguvuši pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmas kursu, 

saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā parauga apliecību. 

24. Audzēkņi, kuri nav apguvuši pilnu izglītības programmas kursu, saņem skolas izziņu ar sekmju 

izrakstu. 

   

III Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē 

25. Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek, pamatojoties uz 

Pedagoģiskās padomes lēmumu, ar direktora rīkojumu:  

            25.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkni nākošajā klasē pārceļ, ja visos 

mācību priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir pietiekams, t.i., vismaz 4 balles; 

            25.2.  audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties eksāmenos, 

nozīmē citu eksāmena datumu un laiku saskaņojot to ar metodiskās komisijas vadītāju; 
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25.3. audzēkni, kurš slimības dēļ nav apguvis izglītības programmas prasības, ar pedagoģiskās 

padomes lēmumu var atstāt iepriekšējā klasē uz atkārtotu mācību gadu; 

25.4. audzēknim, kuram gada vai galīgais zināšanu un prasmju vērtējums ir nepietiekams, Skola 

ar Pedagoģiskās padomes lēmumu var noteikt papildus termiņu 2 nedēļas zināšanu un prasmju 

pārbaudei, rakstiski brīdinot vecākus par audzēkņa atskaitīšanu no Skolas, atkārtotas eksāmena 

nenokārtošanas gadījumā.  

26. Audzēknis, ja viņa zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs un ir saņemts izglītības 

programmas metodiskās komisijas izvērtējums, ar Pedagoģiskās padomes lēmumu un Skolas 

direktora rīkojumu, var tikt pārcelts nākamajā klasē mācību gada vidū. 

  

IV Audzēkņu atskaitīšana 

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

vērtējumu, ar Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu atskaita no Skolas, par to 

rakstiski informējot audzēkņa vecākus. 

28. Audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neizpilda profesionālās ievirzes izglītības 

mācību priekšmetu programmas prasības, nav nokārtojis mācību maksu par 3 mēnešiem, no 

Skolas var atskaitīt mācību gada laikā ar Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora 

rīkojumu, par to rakstiski brīdinot audzēkņa vecākus. 

29. Audzēkni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurā norādīti iemesli, ja ir nokārtota mācību 

maksa par tekošo pilnu mēnesi, no Skolas var atskaitīt ar direktora rīkojumu bez Pedagoģiskās 

padomes lēmuma. 

 

Noteikumi pieņemti Iecavas Mūzikas un mākslas  skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada  

29. martā, protokols Nr. 4  


