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Tukuma Mūzikas skolas 

REGLAMENTS 

par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību,  

audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Reglamentu izstrādā skolas Metodiskā komisija, pamatojoties uz Izglītības likuma, 

Profesionālās izglītības likuma un Izglītības programmu prasībām. 

1.2. Reglamenta projektu apspriež skolas mācību priekšmetu metodiskās komisijās, un to pieņem 

Metodiskās komisijas sēdē. 

1.3. Pamatojoties uz Metodiskās komisijas sēdes lēmumu, reglamentu apstiprina skolas direktors. 

1.4. Reglaments stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas. 

1.5. Reglamentu papildina, veic izmaiņas vai aktualizē, ja to ierosina metodiskās komisijas vai 

skolas vadība. 

1.6. Skolas vadība nodrošina visus izglītības procesā iesaistītos dalībniekus – audzēkņus un 

pedagogus ar pieejamu un savlaicīgu informāciju par audzēkņu zināšanu un prasmju 

vērtēšanu. 

 

 

2. Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšana 

 

2.1. Vērtēšanas pamatprincipi: 

2.1.1. Pozitīvo sasniegumu summēšana; 

2.1.2. Pārbaudes obligātums un sistemātiskums – vērtējums par izglītības programmas 

obligātā satura apguvi; 

2.1.3. audzēkņu zināšanām un prasmēm noteikto kritēriju atklātība un skaidrība;  
2.1.4. pārbaudes pieejamība: 

- audzēknim jādod iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas mācību 

starprezultātu un gala rezultātu pārbaudēs;  

- mācību satura apjomam jāatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajam saturam; 

     2.1.5. vērtēšanas objektivitāte – vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir  

vienādi visiem audzēkņiem.  

 

 2.2. Pārbaudes veidi:  

   2.2.1. formatīvā/diagnosticējošā – mācību stundās, kontroldarbos, konkursos,  

             ieskaitēs, kolokvijos, mācību koncertos u.c.; 
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   2.2.2. summatīvā/noslēdzošā: 

-  mācību priekšmeta programmas noslēgumā – kontroldarbos, ieskaitēs, eksāmenos; 

- izglītības programmas noslēgumā – noslēguma eksāmenos. 

 

2.3. Pārbaudes formas:  

     -  rakstiskā, mutiskā, kombinētā – rakstiskā un mutiskā; praktiski produktīvā – 

programmas atskaņošana, tehnisko prasmju pārbaude.  

- konkrētas pārbaudes formas un vērtējuma kritēriji tiek iestrādāti mācību priekšmetu 

programmās. 

 

2.4. Vērtēšanas kārtība:  

   2.4.1. audzēkņu zināšanas un prasmes vērtē: 

- mācību priekšmeta pedagogs – mācību stundās, kontroldarbos, ieskaitēs; mūzikas 

teorētiskos priekšmetos arī pārcelšanas eksāmenos; 

- komisija, ne mazāk kā 2 komisijas locekļu sastāvā – ieskaitēs, mācību koncertos, 

konkursos, pārcelšanas eksāmenos mācību gada noslēgumā; 

- komisija, ne mazāk kā 2 komisijas locekļu sastāvā – izglītības programmas noslēguma 

eksāmenos. 

   2.4.2. pārbaudēs var piedalīties audzēkņu vecāki; audzēkņi, kuri nav saistīti ar konkrēto 

pārbaudi  un norises vērotāji – citi skolas pedagogi, bez jautājumu uzdošanas un 

vērtēšanas tiesībām. 

   2.4.3. mācību priekšmeta vai tā daļas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā 

vai ar vērtējumu ,,ieskaitīts’’, ,,neieskaitīts’’: 

- augsts apguves līmenis: izcili – 10; teicami – 9; 

- optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8; labi – 7; gandrīz labi – 6; 

- vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5; gandrīz viduvēji – 4; 

- zems apguves līmenis: vāji – 3; ļoti vāji – 2; ļoti, ļoti vāji – 1. 

 

Minimālais vērtējumu skaits, kas atspoguļots e -klasē semestrī tiek plānots atbilstoši 

stundu skaitam nedēļā: 

Stundu skaits nedēļā 1 2 

Vērtējumu skaits semestrī 3-4 5-6 

 

   2.4.4. pārbaudījumu norises laiki, formas, veidi un satura apjoms tiek apspriesti un  akceptēti 

mācību priekšmetu Metodisko komisiju, Direktora padomes un Pedagoģiskās padomes 

sēdēs; 

   2.4.5. audzēkņiem, kuri slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēl nepiedalās mācību 

koncertos, ieskaitēs vai eksāmenos, var tikt noteikts cits pārbaudījuma kārtošanas 

datums un laiks; 

2.4.6.  Ilgstoši slimojošus audzēkņus, kā arī starptautisko, valsts, republikas, reģiona konkursu 

laureātus un dalībniekus var atbrīvot no mācību koncertu, ieskaišu, eksāmenu 

kārtošanas vai mainīt pārbaudījuma satura apjomu. 

2.4.7. eksāmenu grafiku sastāda direktora vietnieks mācību darbā II semestrī, saskaņā ar 

vispārizglītojošo skolu eksāmenu un valsts kontroldarbu grafiku; 

   2.4.8. konkrētā pārbaudījuma norises kārtību nosaka  izglītības programmas vadītājs vai 

mācību priekšmeta pedagogs; 

   2.4.9. komisija pēc audzēkņu zināšanu un prasmju pārbaudes vienojas par vērtējumu, 

rezultātu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi; 

   2.4.10. ja komisijai nav vienprātības par kāda audzēkņa zināšanu un prasmju vērtējumu, 

jautājumu izšķir balsojot. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja 

balss; 



   2.4.11. pārbaudes rezultātus paziņo: 

- pēc mutvārdu vai radoši produktīvās pārbaudes – tūlīt pēc pārbaudes nobeiguma; 

- pēc rakstiskās pārbaudes – nākošajā darba dienā; 

   2.4.12. pārbaudījumu protokoli jāpievieno lietojumprogrammā E-klase sadaļā Skolotāja 

darba plāns. 

2.4.13. interešu izglītības programmas Notiņas audzēkņus vērtē: 

-  1.semestrī ar “i” (ieskaitīts) mācību priekšmetos instrumenta spēle un Mūzikas 

mācība.   

-  2.semestrī mācību priekšmetus Mūzikas mācība vērtē ar “i” (ieskaitīts) un instrumenta 

spēle - 10 ballu skalā, ja audzēknis tiek ieskaitīts profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 1.klasē (audzēkņi, kuri turpina mācības interešu izglītībā, mācību 

priekšmetu instrumentu spēle vērtē ar “i” (ieskaitīts)): 

- augsts apguves līmenis: izcili – 10; teicami – 9; 

- optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8; labi – 7; gandrīz labi – 6; 

- vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5; gandrīz viduvēji – 4; 

- zems apguves līmenis: vāji – 3; ļoti vāji – 2; ļoti, ļoti vāji – 1. 

 

2.5. Vērtējuma atspoguļošana: 

   2.5.1. audzēkņa zināšanu un prasmju sasniegumus vērtē pedagogs, veic ierakstus 

lietojumprogrammā E-klase žurnālā; 

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

ieskaitot mācību stundu darba novērtējumu, mājas darba izpildes novērtējumu, 

kontroldarbos, mācību koncertos, ieskaitēs iegūtos vērtējumus; 

   2.5.3. gada vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros iegūtās vidējās atzīmes. 

Noteicošā ir II semestra atzīme; 

   2.5.4. mācību priekšmetos, kuros ir izsludināts eksāmens, eksāmena rezultātus vērtē direktora 

apstiprināta komisija. Vērtējumu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas 

locekļi; 

   2.5.5. mācību priekšmeta pedagogs, saskaņā ar eksāmena protokolu, eksāmena atzīmi ieraksta 

lietojumprogrammas E-klase žurnālā un, ņemot vērā gada un pārcelšanas eksāmena 

atzīmi, nosaka mācību gada galīgo atzīmi;  

   2.5.6. instrumenta spēles, Solfedžo un mūzikas teorijas noslēguma eksāmeni tiek kārtoti divās 

daļās. Vērā tiek ņemtas abas atzīmes, noteicošā ir mākslinieciskā repertuāra vai 

mutiskās atbildes atzīme. Galīgo atzīmi izliek eksāmena komisija; 

   2.5.7. katra semestra beigās audzēknis saņem lietojumprogrammas E-klase liecību, atbilstošu 

apstiprinātajam paraugam; 

   2.5.8. pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves audzēkņi saņem valsts atzītu 

profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības 

apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

   2.5.9. audzēknis, kurš nav apguvis pilnu izglītības programmas kursu, saņem Ministru 

kabineta apstiprināta parauga izziņu – sekmju izrakstu par profesionālās ievirzes 

izglītības programmas daļēju apguvi. 

 

2.6. Audzēkņa tiesības un pienākumi: 

Tiesības -   

   2.6.1. saņemt no mācību priekšmeta pedagoga pilnu un savlaicīgu informāciju par zināšanu 

un prasmju pārbaudes norises kārtību, vērtēšanas saturu un vērtēšanas kritērijiem; 

   2.6.2. apliecināt savas zināšanas un prasmes; 

   2.6.3. saņemt objektīvu vērtējumu, saskaņā ar konkrētas izglītības programmas vai mācību 

priekšmeta satura prasībām; 

   2.6.4. saņemt novērtējuma izskaidrojumu; 

   2.6.5. uz vienādiem zināšanu un prasmju vērtēšanas norises apstākļiem; 



   2.6.6. iesniegt apelāciju, ja konstatē pārkāpumu audzēkņa tiesību neievērošanā; 

   2.6.7. kārtot eksāmenus, ja visos semestrī obligātajos mācību priekšmetos ir saņēmis 

pietiekamu vērtējumu; 

   2.6.8. pēc pedagoga un izglītības programmas vadītāja ieteikuma, tikt atbrīvotam no 

pārcelšanas eksāmena kārtošanas mācību priekšmetā, ja semestra laikā audzēkņa 

zināšanas un prasmes ir novērtētas republikas vai starptautiskajās žūrijās un tam ir 

dokumentārs pierādījums (diploms, atzinības raksts, iegūtie punkti vai citi dokumentāri 

pierādījumi – konkursu programmas, pieteikumi).   

Pienākumi – 

  2.6.9. ievērot zināšanu un prasmju vērtēšanas norises kārtību un prasības. 

 

2.7. Vērtētāju tiesības un pienākumi: 

Tiesības -   

   2.7.1. nepielaist audzēkni pie zināšanu un prasmju  pārbaudes, ja viņš ir pārkāpis audzēkņu 

iekšējās kārtības noteikumus, nav ievērojis pārbaudījuma norises kārtību un prasības; 

   2.7.2. no audzēkņa pieprasīt rakstisku paskaidrojumu par konstatētajiem norises kārtības un 

prasību pārkāpumiem, vai attaisnojošu dokumentu par neierašanos; 

   2.7.3. pēc audzēkņa atbildes uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti;  

 

Pienākumi – 

   2.7.4. sniegt audzēkņiem informāciju par vērtēšanas kārtību; 

   2.7.5. ļaut audzēknim brīvi demonstrēt un apliecināt savas zināšanas un prasmes; 

   2.7.6. objektīvi novērtēt audzēkņa zināšanas un prasmes, saskaņā ar mācību priekšmeta satura 

prasībām; 

   2.7.7. sniegt audzēknim novērtējuma skaidrojumu; 

   2.7.8. nodrošināt audzēknim vienādus vērtējuma norises apstākļus; 

   2.7.9. ziņot direktora vietniekam mācību darbā par konstatētajiem pārkāpumiem; 

   2.7.10. rakstiski atspoguļot audzēkņu vērtēšanas rezultātus protokolos; 

   2.7.11. eksāmenu protokolus eksaminācijas dienā nodot direktora vietniekam mācību darbā. 

 

 

           3. Audzēkņu pārcelšana nākošajā klasē 

 

   3.1. Audzēkņu pārcelšana nākošajā klasē notiek pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes 

lēmumu un tiek apstiprināta ar skolas direktora rīkojumu. 

   3.2. Audzēkni nākošajā klasē pārceļ, ja visos obligātajos mācību priekšmetos vērtējums ir ne 

mazāks par 4 ballēm. 

   3.3. Audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēl nepiedalās eksāmenos, var pārcelt 

nākošajā klasē uz gada atzīmju pamata, ja skola ir saņēmusi dokumentāru pamatojumu. 

   3.4. Audzēkni var atstāt uz otru gadu tajā pašā klasē uz vecāku iesnieguma pamata, ar 

pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu: 

3.4.1. ja slimības dēļ nav apguvis izglītības programmas prasības; 

3.4.2. ja nepieciešama mācību vielas vai fizisko dotību nostiprināšana. 

   3.5. Ja mācību gada noslēgumā audzēknis ir nesekmīgs vienā mācību priekšmetā, jautājumu 

izskata pedagoģiskā padome un lemj par pārbaudījuma vai atkārtota eksāmena noteikšanu. 

   3.6. Lēmumu par audzēkņa pārcelšanu nākošā klasē, ņemot vērā pārbaudījuma vai atkārtota 

eksāmena rezultātus, noformē ar direktora padomes lēmumu un skolas direktora rīkojumu. 

   3.7. Audzēknis, ar pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt pārcelts nākošajā klasē mācību gada 

vidū vai klasi uz priekšu gada noslēgumā: 

- ja ir vecāku iesniegums par pārcelšanu, izglītības programmas vadītāja un pedagoga 

rekomendācija; 



- ja ir sekmīgi nokārtots pārbaudījums un protokolā atspoguļots vērtējums par 

izglītības programmas prasību izpildi. 

 3.8. Izglītības programmu izlaiduma klašu audzēkņiem: 

3.8.1. izsniedz skolas beigšanas apliecības; 

3.8.2. uz vecāku iesniegumu pamata, ar Direktora padomes vai Pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmumu, var atļaut turpināt mācības 7. vai 9.klasē. 

    3.9.  Audzēknim var piešķirt akadēmisko atvaļinājumu uz 12 mēnešiem ar skolas direktora 

rīkojumu: 

3.9.1. ilgstoši slimojošam audzēknim, pamatojoties uz ārsta izziņu par veselības stāvokli, 

3.9.2. uz vecāku iesniegumu pamata. 

  3.10. Pašapmaksas grupas audzēkņi, kuri ir apguvuši profesionālās ievirzes izglītības 

programmas prasības, atbilstoši kādai konkrētai klasei, nokārtojuši eksāmenu un ja ir brīvas 

vietas, ar uzņemšanas komisijas lēmumu un skolas direktora rīkojumu var tikt ieskaitīti 

profesionālās ievirzes izglītības programmā. 

 
              

                4. Audzēkņu atskaitīšana 

 

   4.1. Ja audzēknis 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības  

          mūzikas skolā, tas var tikt atskaitīts. 

   4.2. Audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neizpilda izglītības  

          programmas prasības, no skolas var atskaitīt mācību gada laikā, iepriekš   

          brīdinot audzēkņa vecākus. 

   4.3. Audzēkni atskaita arī: 

         4.3.1. ja ir saņemts vecāku iesniegums; 

         4.3.2. ja ir ārsta slēdziens par veselības stāvokli; 

         4.3.3. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem; 

         4.3.4. ja audzēknis mācību gada noslēgumā ir nesekmīgs vai bez zināšanu vērtējuma divos 

vai vairāk mācību priekšmetos; 

         4.3.5. ja audzēknis pēc atkārtotas zināšanu un prasmju pārbaudes (pēceksāmena) ir saņēmis 

nepietiekamu vērtējumu. Audzēkņu vecāki tiek informēti rakstiski. 

 4.4. Audzēkņus atskaita ar skolas direktora rīkojumu, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes 

vai Direktora padomes sēdes lēmumu vai uz vecāku iesnieguma pamata. 

 

 

Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu 

pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu apspriests un pieņemts saskaņā ar Izglītības 

likuma 3., 33.,47.1. pantiem, Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu, Tukuma 

Mūzikas skolas nolikumu, Metodiskās komisijas sēdē 2020.gada 18.decembrī (protokols 

Nr.3.). 

 


