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Noteikumi par audzēkņu zināšanu un prasmju 

vērtēšanas kritērijiem un kārtību, 

audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Ogres Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) nolikums par audzēkņu zināšanu un 

prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā 

klasē, audzēkņu atskaitīšanu (turpmāk - Nolikums) izdots saskaņā ar Izglītības 

likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas nolikumu, profesionālās 

ievirzes izglītības programmām un citiem normatīviem aktiem. 

2. Šis nolikums nosaka audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijus un 

kārtību, audzēkņu pārcelšanas nākamajā klasē kārtību, audzēkņu atskaitīšanas 

kārtību Skolā. 

3. Pedagogi mācību gada sākumā izskaidro skolēniem vērtēšanas 

pamatprincipus, izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus katrā mācību 

priekšmetā. 

 

II. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un kārtība 

 

1. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

1.2. pozitīvo sasniegumu summēšana; 

1.3. pārbaudes obligātums: audzēkņi saņem vērtējumu par izglītības programmas 

obligātā satura apguvi; 

1.4. audzēkņa zināšanām, prasmēm un attieksmēm noteikto kritēriju atklātība un 

skaidrība – prasību kopums iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanai atbilstoši 
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izvirzītajiem izglītības programmas, kā arī mācību priekšmeta programmas 

mērķiem un uzdevumiem; 

1.5. vērtēšanas formu un veidu dažādība: 

1.5.1. formas (rakstos, mutvārdos, kombinēta – rakstos un mutvārdos, praktiski 

produktīvā – programmas atskaņošana, tehnisko prasmju pārbaude; 

1.5.2. veidi (kārtējā pārbaude – sistemātiska informācijas vākšana par audzēkņa 

mācību sasniegumiem, kontroldarbi, ieskaites ar diferencētu vērtējumu, 

eksāmeni, mācību koncerti, standarti, konkursi); 

1.6. pārbaudes pieejamība: pārbaudes darbā ir jādod iespēja audzēknim apliecināt 

zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes visiem apguves līmeņiem 

atbilstošajos uzdevumos un situācijās, mācību starprezultātu un galarezultātu 

pārbaudēs iekļaujamajam mācību satura apjomam jāatbilst mācību priekšmetu 

programmās noteiktajam saturam. 

2. Audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem 

rezultātiem, raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves 

līmeni: 

2.2. mācību priekšmeta vai tās daļas apguve tiek vērtēta 10 ballu vērtējuma skalā; 

2.2.1. augsts apguves līmenis: izcili – 10; teicami – 9; 

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

2.2.3. vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5; gandrīz viduvēji – 4; 

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

3. Lai izvērtētu audzēkņa skaņdarba atskaņojumu, jāņem vērā: 

3.1. programmas sarežģītības pakāpe; 

3.2. muzikālais izpildījums – artistiskums, agoģika; 

3.3. tehniskais sagatavotības līmenis; 

3.4. stila izjūta un sapratne; 

3.5. nošu teksta precizitāte; 

3.6. lasīšana no lapas. 

4. Zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšanas skala un vērtēšanas komponenti 

skaņdarba atskaņošanā: 

4.1 10 – “izcili” – audzēknis parāda izcilas zināšanas un prasmes, kas pārsniedz 

attiecīgās klases mācību programmas apjomu. Muzikālais sniegums atbilst 

konkrētam mūzikas stilam, ir emocionāli pārliecinošs. Nošu teksts apgūts ļoti 

precīzi. Ļoti labas iemaņas arī lasīšanā no lapas. Audzēknis strādā ļoti radoši, 

ar lielu interesi. 

4.2 9 – “teicami” – audzēknis parāda nevainojamas zināšanas un prasmes 

atbilstoši attiecīgās klases mācību programmas prasībām. Audzēknim ir laba 

mūzikas stila izjūta, ļoti precīzi apgūts nošu teksts. Labas iemaņas nošu 

lasīšanā no lapas. Prot radoši pielietot iegūtās zināšanas.  

4.3 8 – “ļoti labi” – audzēknis parāda ļoti labas zināšanas un prasmes atbilstoši 

attiecīgās klases mācību programmas prasībām. Audzēknis ar izpratni var 

reproducēt mācību materiālu, saskata likumsakarības, tomēr vērojamas 
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atsevišķas neprecizitātes, nesvarīgi trūkumi. Labi izprot skaņdarba saturu, 

stilu. Labas iemaņas nošu lasīšanā no lapas. Mācās radoši. 

4.4 7 – “labi” – apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. Audzēknis prot 

zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga vai pazīstamās situācijās, uzdoto 

veic apzinīgi, taču zināšanās un prasmēs sastopami nesvarīgi trūkumi. 

Skaņdarba saturs un stils tiek izprasts. Tehniskajā ziņā nav pilnīgi atraisīts 

sniegums. Nošu lasīšana no lapas jāpilnveido. 

4.5 6 – “gandrīz labi” – apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. 

Audzēknis zina pamatjēdzienus, likumus, taču zināšanas un prasmes ir 

nepietiekamai stabilas un pārliecinošas. Pārsvarā tiek strādāts un sagatavota 

ieskaišu un mācību koncertu programma. Muzikālā atmiņa nav pietiekoši laba, 

pietrūkst arī skaņdarbu stila un mūzikas satura izpratnes. Muzikālais sniegums 

nav pārliecinošs, tehniski nebrīvs. Grūtības rada jauna nošu teksta apgūšana, jo 

ir nepietiekamas iemaņas nošu lasīšanā no lapas. 

4.6 5 – “viduvēji” - pamatvilcienos apgūta mācību programma, taču zināšanās un 

prasmēs ir daudz trūkumu un nepilnību. Ieskaišu un mācību koncerta 

programma tiek apgūta lēni. Muzikālais sniegums ir nepārliecinošs, 

emocionāli neizteiksmīgs, tehniski vājš, ar vairākām nošu teksta kļūdām. 

Audzēknis neizprot skaņdarba stilu, saturu. Nošu lasīšana no lapas rada 

grūtības.  

4.7 4 – “gandrīz viduvēji” - audzēknis mācību programmu apguvis individuālo 

spēju līmenī. Zināšanās un prasmēs ir ievērojami trūkumi, uzdoto veic bez 

intereses. Skaņdarbi neatbilst programmas prasībām. Vājš emocionālais un 

tehniskais sniegums, visa uzmanība veltīta nošu teksta atspēlēšanai. Vāja 

muzikālā atmiņa, nav radošas domas. 

4.8 3 – 2 – 1 – “vāji”; “ļoti vāji”; “ļoti, ļoti vāji” – Zināšanas, prasmes un iemaņas 

apgūtas virspusēji, tās ir nepietiekošas. Audzēknis pieļauj daudz kļūdu, 

neizpilda skolotāja norādījumus. Nav intereses par mācībām. Emocionālais un 

tehniskais sniegums ļoti vājš, audzēknis neizprot skaņdarba noskaņu un 

raksturu. Vāji lasa jaunu nošu tekstu. 

5. Lai izvērtētu audzēkņa zināšanas, prasmes un iemaņas mūzikas teorētiskajos 

priekšmetos (mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra), jāņem vērā: 

5.1. mūzikas uztvere (melodiskās, harmoniskās dzirdes attīstība, vokālo prasmju 

pilnveide, intonācijas tīrība dziedot, iekšējās dzirdes, muzikālās atmiņas un 

ritma izjūtas attīstība) 

5.2. mūzikas valoda (solfedžēšana, ritmizēšana, lasīšana no lapas, mūzikas 

izteiksmes līdzekļu apguve un pielietošana radošajā darbībā). 

5.3. muzikāli radošā darbība (muzikāli intelektuālo spēju attīstība, praktiskā 

muzicēšana, eksperimentēšana un improvizācija, dažādu interpretāciju 

vērtēšana un analīze). 

6. Zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšanas skala un vērtēšanas komponenti 

mūzikas teorētiskajos priekšmetos (mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas 

literatūra): 
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6.1. 10 – “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 

par mācībām. 

6.2. 9 – “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. 

6.3. 8 – “ļoti labi” – Audzēkņa zināšanas ir dziļas un pamatīgas. Audzēknis ar 

izpratni var reproducēt mācību materiālu, saskata likumsakarības, tomēr 

vērojamas atsevišķas neprecizitātes, nesvarīgi trūkumi. 

6.4. 7 – “labi” – Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. Audzēknis prot 

zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga vai pazīstamās situācijās, uzdoto 

veic apzinīgi, taču zināšanās un prasmēs sastopami nesvarīgi trūkumi. 

6.5. 6 – “gandrīz labi” – Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. 

Audzēknis zina pamatjēdzienus, likumus, taču zināšanas un prasmes ir 

nepietiekami stabilas un pārliecinošas. 

6.6. 5 – “viduvēji” - Pamatvilcienos (60% apjomā) apgūta mācību programma, 

taču zināšanās un prasmēs ir daudz trūkumu un nepilnību. 

6.7. 4 – “gandrīz viduvēji” - Audzēknis mācību programmu apguvis individuālo 

spēju līmenī (50% apjomā). Zināšanās un prasmēs ir ievērojami robi, uzdoto 

veic bez intereses. 

6.8. 3 – 2 – 1 – “vāji”; “ļoti vāji”; “ļoti, ļoti vāji” - Audzēknis pieļauj daudz kļūdu, 

neizpilda skolotāja norādījumus, jūtami atpaliek mācībās. Nav intereses par 

mācībām. Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņu tajā. 

 

 

III. Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē 

 

1. Audzēkni pārceļ nākamajā klasē, ja: 

1.2. audzēknis sekmīgi apguvis attiecīgā klases konkrētās izglītības programmas 

obligāto saturu; 

1.3. audzēknis Skolas noteiktajos termiņos nokārtojis nepieciešamos 

pārbaudījumus, kuros saņēmis vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 

1.4. audzēknis mācību gada laikā nav neattaisnoti kavējis vairāk kā 40 % no 

paredzēto mācību stundu skaita. 

1. Audzēkņu atskaitīšanas kārtība 

 

1. Audzēkni no Skolas izglītojamo saraksta atskaita: 

2.1. pamatojoties uz audzēkņa vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata, kurā 

norādīts atskaitīšanas iemesls; 
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2.2. ja audzēknis Skolas noteiktajos termiņos nav nokārtojis nepieciešamos 

pārbaudījumus – pēc atkārtotas zināšanu un prasmju pārbaudes vienā vai 

vairākos mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm; 

2.3.  ja audzēknis mēneša laikā neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis vairāk kā 

50 % no mācību plānā paredzētā mācību stundu skaita; 

2.4. ja audzēknis ir pārkāpis Skolas iekšējās kārtības noteikumus audzēkņiem. 

2.5. ja audzēknis nav uzsācis mācības Skolā līdz 16. septembrim un nav saņemts 

vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums par mācību neuzsākšanas iemesliem. 

3. Audzēkņu atskaitīšanu no izglītojamo saraksta veic Pedagoģiskā padome ar 

padomes lēmumu, Skolas direktors ar rīkojumu. 

 

V. Audzēkņu kavējumu uzskaites kārtība 

 

1. Specialitātes pedagogs, grupu stundu pedagogs, kolektīvās muzicēšanas 

pedagogs, koru un orķestru vadītāji seko audzēkņu kavējumiem, tos reģistrējot 

individuālo nodarbību, grupu žurnālos. 

2. Par kavētajām mācību stundām audzēknim jāuzrāda specialitātes skolotājam 

ārsta vai vecāku rakstīta zīme, ja par kavējumiem nav sniegts vecāku/aizbildņu 

mutisks vai rakstisks ziņojums. 

3. Ja audzēknis nav ieradies Skolā, skolotājs tajā pašā dienā noskaidro kavējuma 

iemeslu. 

4. Specialitātes pedagogs, grupu stundu pedagogs, kolektīvās muzicēšanas 

pedagogs, koru un orķestru vadītāji apkopo neattaisnotos audzēkņu kavējumus 

un ziņo savas nodaļas vadītājam. 

4. Nodaļu vadītāji mēneša baigās apkopo audzēkņu neattaisnotos kavējumus un 

ziņo direktora vietniekam mācību darbā.   

 


