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                  IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS 
 

                                                                                               Pamatojoties uz  

                                                                                               MK noteikumi Nr. 108, 2009.g.3.februāris 

                                                                                             ,,Normatīvo aktu sagatavošanas noteikumi” 

 

Jēkabpils Mākslas skola realizē Profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” 

Īstenošanas ilgums seši gadi (2455 stundas) 

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti vērtēšanas parametri, tēmu paraugdarbi, prezentācijas. Metodiskās 

komisijas darba grupas un atbildīgie pārstāvji par priekšmetu programmām izstrādājuši mācību 

sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku 

un vērtēšanas kritērijus, ievērojot mācību priekšmeta saturu, izglītības programmu. 

 

1. Vadlīnijas mācību priekšmetā. 

2. Mācību priekšmets. 

3. Programmas tēma. 

4. Pielietotā metode. 

5. Vērtēšanas kritēriji. 

6. Darba izmēri, formāts. 

7. Materiāls. 

Pamatojoties uz mācību priekšmeta vadlīnijām un mācību programmas tematisko saturu sastādīti 

vērtēšanas kritēriji katrā mācību priekšmetā, skaidri norādot atzīmes vērtību. 

Vērtēšanas kritēriji veikti10 baļļu skalā. Nosaucot katru vērtēšanas parametru ar punktu skaitu, kas veido 

atzīmi līdz 1-10 baļļu vērtējumā. Parametri, kas veido atzīmes vērtību, atbilst uzdevumam, mērķim. 

 

Mācību sasniegumus fiksēšanai notiek: 

1. Katras tēmas noslēgumā tiek izvērtēti mācību darbu sasniegumi, nepilnības, klasē frontāli 

izvērtē darbus salīdzinošā formā. Vērtējumā tiek ņemta vērā audzēkņa individuālā izaugsme un 

vecums; 

2. Vērtē atbilstoši vērtēšanas 10 baļļu skalai, pamatojoties uz tēmas sasniedzamo mērķi, 

uzdevumu; 

3. Gala  vērtējumu mācību priekšmetā  visu izpildīto darbu atzīmes. Pirmā un otrā semestra atzīmi 

izliek, ņemot vērā vērtējumu skatē. Semestra atzīmes un  gada atzīmes apstiprina metodiskā 

komisija un priekšmetu pedagogi; 

4. Skatēs neuzrādītos darbus jāizpilda pēc programmas, ieskaitot patstāvīgos pārbaudes darbus 

iekļaujoties komisijas noteiktajā termiņā, vienojoties ar audzēkni un vecākiem, skolas brīvlaikā 

dodot audzēknim iespēju konsultēties un iespēju robežās izpildīt darbus uz vietas skolā; 

5. Skates laiki ir noteikti, audzēkņiem nedēļu iepriekš paziņojot uz informācijas dēļa; 

6. ,,n/v” vērtējumu nepiemērojam vērtēšanā. Attaisnojošu iemeslu dēļ iespēja samazināt darbu 

apjomu par 20%; 

7. Ja audzēknis nav pabeidzis darbu laikā un pēc konsultācijām neizpilda darbu, tad vērtējums 

paliek kāds bija uz skates laiku; 
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8. Mācību priekšmeta galīgā atzīme tiek vērtēta pēc abu semestra atzīmēm. Ja pirmajā semestrī ir 

zemāka atzīme par vienu balli nekā otrajā, tad galīgā atzīme tiek vērtēta kā otrā semestra atzīme; 

9. Pārbaudes darbi, jeb patstāvīgie darbi tiek uzdoti vismaz vienu reizi mācību gada laikā atbilstoši 

mācību programmai  katrā mācību priekšmetā. Pārbaudes darbiem noteikta vērtēšanas skala 10 

baļļu sistēmā, kas atbilst tēmas mērķim un uzdevumiem un izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem; 

10. Mācību priekšmetu tēmu izvērtēšanu veic klasē, salīdzināt ar apstiprinātajiem paraugdarbiem, 

labākajiem piemēriem; 

11.  Skolotājs izglītojamajam paskaidro vērtēšanas kritērijus, kas pamatoti ar atzīmes vērtību; 

12.  Pārbaudes darbus uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam; 

13. Izglītojamo ilgstoša attaisnota kavējuma gadījumā pārbaudes darbu izpilde tiek pārcelta citā 

audzēknim un pedagogam piemērotā laikā. Ja nepieciešams, pārbaudes darba pārcelšanu nosaka 

metodiskā komisija vai pedagoģiskās padomes sēde, informējot vecākus; 

14. Ilgstošas slimības gadījumā, uzrādot medicīnas apliecinājumu par kavējuma būtisku iemeslu, 

vērtējumu mācību priekšmetā iegūst, saskaņojot ar mācību priekšmetu skolotāju un izliekot gada 

atzīmi, ja darbu skaits pārsniedz vairāk kā pusi no tēmām; 

15. Ilgstoši neattaisnota kavējuma gadījumā, t.i. nav apmeklētas puse no nodarbībām, audzēknim ir 

iespēja konsultēties ar priekšmeta pedagogu un izpildīt visus pārbaudes darbus saskaņojot 

termiņus ar direktora vietnieku mācību darbā. Ja saistības no audzēkņa puses netiek izpildītas, 

komisijai ir tiesības brīdināt audzēkni par atstāšanu uz otru gadu; 

16. Ja audzēknim vismaz divos no mācību priekšmetiem nav pozitīva vērtējuma t.i. vērtējums ir no 

1-3 balles, nav noteiktā laikā izpildīti pārbaudes darbi vai nav izlikta kāda no pusgada atzīmēm, 

pedagoģiskā padome nevar audzēkni pārcelt nākamajā klasē; 

17. Pārbaudes darbi izdalīti mācību programmas tematiskajā plānā.  Pārbaudījumu apjoms: tēma, 

mērķis, uzdevumi, materiāls, formāts, stundu izpildes laiks, mēnesis; 

18. Vērtēšanas kritēriji noteikti katrā mācību priekšmetā, ievērojot mācību priekšmeta saturu pēc 

licencētas izglītības programmas; 

19. Vērtēšanas formas, kritēriji, metodiskie paņēmieni, paredzamie rezultāti ir pieejami 

metodiskajās mapēs ar darbu piemēriem; 

20. Gandrīz visās tēmās ir vērtēšanas formas pēc 10 baļļu atzīmju skalas. Diagnosticējošos darbos 

(priekšmetā Mākslas valodas pamati u.c.) pasniedzējs var noteikt vērtējumu – 

ieskaitīts/neieskaitīts. Nosaukti metodiskie paņēmieni kādā veidā tiek mācīts, lai sasniegtu 

mērķi, veiktu uzdevumu; 

21. Mācību uzdevuma vērtēšanā 10 baļļu skalā  iekļauti vērtēšanas kritēriji, kuros atklāts, ko 

audzēkņi sasniedz, izpilda saskaņā ar uzdevumu, mērķi,  apgūto tēmu; 

22. Vērtēšanas nosacījumi: pozitīvs vērtējums no 4 ballēm un augstāk, negatīvs vērtējums no 1-3 

ballēm; 

23. Vērtējuma uzlabošanu mācību priekšmetā audzēknis var veikt konsultāciju laikā, vai ar mācību 

priekšmeta pedagogu vienojoties par izpildes laikiem. Konsultācijas skolā notiek regulāri 

brīvlaika noteiktās dienās un laikos, saskaņojot ar pedagoģisko padomi; 

24. Uz vērtēšanu nevar atsaukties audzēkņa uzvedība, tās ievērošanu nosaka iekšējie kārtības 

noteikumi par uzvedību skolas telpās; 

25. Semestra vidējo vērtējumu mācību priekšmetā nosaka ar noapaļošanas principu; 

26. Noslēguma darbu atzīme labojama noteiktā termiņā tikai ar pedagoģiskās padomes piekrišanu. 

 

 

Nolikums izskatīts un pieņemts  metodiskajā komisijā  2019.gada 11. jūnijā. 

 


