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AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM UN KĀRTĪBA, 

AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ, 
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1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Izglītības procesu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā (turpmāk - Skola) reglamentē 

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Skolas nolikums, profesionālās 

ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti. 
1.2. Mērķis ir noteikt: 

1.2.1. audzēkņu zināšanu pārbaudes kārtību; 
1.2.2. minimālo, žurnālā atspoguļojamo, vērtējumu skaitu; 
1.2.3. mājasdarbu apjomu; 
1.2.4. principus vērtējuma noteikšanai semestrī un gadā; 
1.2.5. minimālās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē. 

1.3. Nolikuma mērķis ir vienādas izpratnes radīšanai starp audzēkņiem, viņu vecākiem un 

pedagogiem par zināšanu, prasmju vērtēšanas nepieciešamību, principiem un kārtību. 

 
2. Audzēkņu zināšanu vērtēšanas mērķi. 

2.1. Mācību norises vadīšana – atgriezeniskā saite un audzēkņu motivācija. 
2.2. Mācīšanas un mācīšanās efektivitātes novērtējums. 
2.3. Audzēkņu kompetences novērtējums. 

 

3. Audzēkņu zināšanu vērtēšanas uzdevumi. 
3.1. Noteikt audzēkņa izglītošanās vajadzības. 
3.2. Attīstīt pašapziņas, paškontroles, pašnovērtēšanas un pašdisciplīnas prasmes. 
3.3. Attīstīt spēju atbildēt par sava darba rezultātiem. 
3.4. Veicināt audzēkņa zināšanu uzlabošanos. 
3.5. Motivēt audzēkni mācīties. 
3.6. izvērtēt mācību programmas efektivitāti. 

4. Audzēkņu zināšanu vērtēšanas pamatprincipi. 
4.1. Prasību atklātība un skaidrība. 
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4.2. Pozitīvo sasniegumu summēšana.  
4.3. Vērtējuma atbilstība. 
4.4. Vērtēšanas veidu dažādība. 
4.5. Vērtējuma obligātums. 
4.6. Vērtēšanas regularitāte. 

 

5. Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība. 
5.1. Izglītības programmu apguves rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā. 
5.2. audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 

raksturojot mācību priekšmeta vai tā daļas apguves līmeni. 
5.3. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādas formas un veidus: 

5.3.1. mācību stunda; 

5.3.2. mājas darbs; 

5.3.3. kontrolstunda; 

5.3.4. mācību koncerts; 

5.3.5. tehniskā ieskaite; 

5.3.6. semestra ieskaite; 

5.3.7. pārcelšanas ieskaite; 

5.3.8. noslēguma pārbaudījumi; 

5.3.9. piedalīšanās koncertos, festivālos, konkursos. 

5.4. Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijus atspoguļo mācību priekšmetu 

programmas. 

5.5. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu atspoguļo mācību nodarbību uzskaites 

žurnāls – ne mazāk kā divi vērtējumi mēnesī. 

5.6. Izglītības programmu apguves zināšanu un prasmju pietiekam novērtējums ir 4 balles 

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

novērtējums. 

5.7. Mācību priekšmetos, kuros nav plānota ieskaite, eksāmens, audzēkņu zināšanu un 

prasmju sasniegumus novērtē pedagogs, ņemot vērā, ka: 

5.7.1. semestra vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo semestra laikā saņemtās 

atzīmes, ieskaitot mācību koncertus, tehniskās ieskaites, piedalīšanos konkursos, 

festivālos, koncertos, citas zināšanu un prasmju vērtējuma formas; 

5.7.2. gada vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros saņemtās atzīmes. 

5.8. Mācību priekšmetos, kuros plānotas ieskaites, audzēkņu zināšanas un prasmes vērtē 

un rezultātus protokolē komisija. 

5.9. Mācību priekšmeta pedagogs semestra ieskaites atzīmi ieraksta mācību nodarbību 

uzskaites žurnālā un, ņemot vērā gada atzīmi, nosaka galīgo atzīmi. 

5.10. Audzēkni, kurš piedalās konkursā vai festivālā, var atbrīvot vai daļēji atbrīvot no 

tehniskās ieskaites vai mācību koncerta kārtošanas, pamatojoties uz nodaļas sēdes 

lēmumu. 

5.11. Katra semestra noslēgumā audzēkņi saņem Kultūras ministrijas Kultūras un 

nemateriālā mantojuma centra apstiprinātajam paraugam atbilstošu liecību. 

 

6. Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana. 

6.1. Jautājumus par audzēkņa pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu izskata Skolas 

pedagoģiskā padome. Lēmumus par audzēkņa pārcelšanu vai atskaitīšanu noformē ar 

skolas direktora rīkojumu. 

6.2. Audzēkni, kuram galīgā atzīme nav zemāka par 4 ballēm pārceļ nākamajā klasē. 

6.3. Audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties pārcelšanas 

ieskaitēs, var pārcelt nākamajā klasē par pamatu ņemot gada atzīmi, vai norīkot citu 

pārcelšanas ieskaites kārtošanas laiku. 

6.4. Kārtības 6.3. punktu piemēro, ja Skola ir saņēmusi dokumentālu pamatojumu. 
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6.5. Audzēkni, kurš attaisnojoša iemesla dēļ nav apguvis izglītības programmas prasības, 

pamatojoties uz Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu, var atstāt tajā pašā klasē uz 

atkārtotu mācību gadu, zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Atsevišķos gadījumos 

mūzikas teorijas priekšmetus audzēkņi var turpināt apgūt nākamajā klasē. 

6.6. Audzēknim, kuram zināšanu un prasmju vērtējums gadā ir nepietiekams, vai, kurš nav 

ieradies uz pārcelšanas ieskaiti neattaisnotu iemeslu dēļ, Skola var noteikt papildus 

termiņu zināšanu un prasmju pārbaudei līdz attiecīgā mācību gada 31. augustam, par 

to rakstiski informējot audzēkņa vecākus. 

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

galīgo vērtējumu, atskaita no Skolas, par to rakstiski informējot audzēkņa vecākus. 

6.8. Audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski nepilda mācību priekšmetu 

programmu prasības, neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, no Skolas var 

atskaitīt mācību gada laikā, rakstiski informējot audzēkņa vecākus. 

6.9. Audzēkni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, no Skolas atskaita ar direktora 

rīkojumu bez Skolas pedagoģiskās padomes lēmuma. 

6.10. Audzēknis var tikt pārcelts nākamajā klasē mācību gada vidū ar Skolas pedagoģiskās 

padomes lēmumu. 

6.11. Audzēknis var apgūt divu gadu vielu, nepārsniedzot izglītības programmā noteikto 

maksimālo nodarbību skaitu nedēļā. Izvērtējot audzēkņa rezultātus mācību gada 

beigās, Skolas pedagoģiskās padome var pieņemt lēmumu pārcelt audzēkni pāri klasei. 

6.12. Audzēknis, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ar Skolas direktora rīkojumu, var 

apgūt divas izglītības programmas. 

6.13. Audzēknis var mainīt izvēlēto izglītības programmu, pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu, ar Skolas direktora rīkojumu bez Skolas pedagoģiskās padomes lēmuma. 

6.14. Audzēknis, kurš ir apguvis pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmas kursu 

un nokārtojis noslēguma pārbaudījumus, saņem Ministru kabineta apstiprinātā 

parauga apliecību un pielikumu ar sekmju izrakstu. 

6.15. Audzēknis, kurš nav apguvis pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmas kursu, 

saņem izziņu par mācībām skolā un sekmju izrakstu. 

 

7. Mācību pārtraukums. 

7.1. Audzēknim var piešķirt mācību pārtraukumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. 

7.2. Mācību pārtraukumu audzēknim var piešķirt ar Skolas direktora rīkojumu bez Skolas 

pedagoģiskās padomes lēmuma. 

7.3. Mācību pārtraukumu termiņš nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem no piešķiršanas 

brīža. 

7.4. Audzēkni atjauno Skolas audzēkņu skaitā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ar 

Skolas direktora rīkojumu. 

 

8. Skolas un vecāku sadarbība. 

8.1. Visi audzēkņa zināšanu vērtējumi ir ierakstāmi dienasgrāmatā. 

8.2. Visu ierakstu esamību kontrolē mācību priekšmetu pedagogi, kuri apliecina to ar savu 

parakstu. 

8.3. Vecākiem vismaz reizi nedēļā ir jāiepazīstas ar ierakstiem dienas grāmatā un 

jāapliecina tas ar savu parakstu. 

8.4. katra semestra beigās pirms brīvlaika skola izdod liecību, kurā fiksēts mācību 

sasniegumu vērtējums mācību priekšmetos. Vecāki pēc pirmā semestra liecību 

paraksta un iesniedz atpakaļ skolā pirmajā nedēļā pēc brīvlaika. 
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9. Noslēguma jautājumi. 

9.1. Kārtība stājas spēkā 2017. gada 20. decembrī 

9.2. Ar šīs kārtības spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2009. gada 15. novembra Liepājas 

pilsētas 2.mūzikas skolas Profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo 

pārcelšanas, atskaitīšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas noteikumi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


