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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Siguldā 

2013. gada 21.martā 
 

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

pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, 28.,33.,34.,35. pantiem, 
02.09.2008 Ministru kabineta noteikumiem  Nr.715 „Noteikumi par valsts  

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību 
 priekšmetu standartiem” 28.punktu, Skolas Nolikuma 55.8. punktu 

 
 
1. Izglītības procesu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” ( turpmāk – Skola) reglamentē 

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības 
programmas un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

2. Mācību perioda un mācību gada plānojumu nosaka Skolas izveidotais un direktora 
apstiprinātais mācību plāns. 

3. Mācību procesa īstenošanas laiku Skola plāno, ievērojot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību režīmu: mācību gada, semestru sākumu un beigas, brīvdienas nosaka atbilstoši 
vispārizglītojošo skolu termiņiem, kurus nosaka Izglītības un Zinātnes ministrija. 

4. Uzņemtos audzēkņus 1. klasē, kuri mācību gada sākumā divu nedēļu laikā bez attaisnojoša 
iemesla neierodas uz nodarbībām, ar Skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas. 

5. Mācību saturu mūzikas un mākslu izglītības programmu īstenošanai izstrādā skolas 
pedagogi atbilstoši Kultūras ministrijas apstiprinātajām mācību priekšmetu 
paraugprogrammām, mācību priekšmetu programmas apstiprina Skolas direktors. 

6. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās pedagoga vadībā, 
audzēkņu patstāvīgajā darbā, vasaras praksē, ārpusstundu pasākumos – konkursos, 
koncertos, festivālos, izstādēs, skatēs, akcijās, u.t.t. 

7. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa 
nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu 
audzēkņi un pedagogi tiek iepazīstināti katra semestra sākumā. 

8. Stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, un izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora 
vietnieks attiecīgajā nodaļā. Izmaiņas apstiprina skolas direktors. 

9. Izglītības programmu īstenošanas darba laika vienība ir mācību gads, kura ilgums ir 36 
nedēļas. Mācību gads dalās divos semestros. 

10. Mācību nodarbība ir akadēmiskā stunda, kuras ilgums ir 40 minūtes. 
11. Izglītības programmu apguves rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā: 

11.1. izglītības programmu apguves zināšanu un prasmju pietiekams novērtējums ir 4 
balles, 3 un zemākas balles (turpmāk - atzīmes) ir zināšanu un prasmju nepietiekams 
novērtējums; 
11.2. audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus novērtē un veic ierakstus 
individuālo un grupu nodarbību žurnālos, audzēkņa dienasgrāmatā, sekmju žurnālā un 
audzēkņa liecībā; izglītības programmas apgūšanas noslēgumā – sekmju žurnālā un 
audzēkņa beigšanas apliecības sekmju izrakstā; 



11.3. mācību priekšmetos, kuros nav noteikts eksāmens, audzēkņu zināšanu un 
prasmju sasniegumus novērtē pedagogs, ņemot vērā, ka: 

11.3.1. semestra vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo semestra laikā iegūtās 
atzīmes, ieskaitot mācību koncertus, skates, tehniskās ieskaites, izstādes, citas 
zināšanu un prasmju vērtējuma formas; 
11.3.2. gada vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros iegūtās 
vidējās atzīmes;  

11.4. mācību priekšmetos, kuros ir jākārto eksāmens, eksāmena rezultātus vērtē 
komisija, rezultātus atspoguļojot eksāmena protokolā; 
11.5. Mācību priekšmeta pedagogs, saskaņā ar eksāmena protokolu, eksāmena atzīmi 
ieraksta individuālo vai grupu nodarbību žurnālā un, ņemot vērā gada un eksāmena 
atzīmi, atsevišķos mācību priekšmetos nosaka galīgo atzīmi. Ja atzīme izšķirās, tad 
galīgās atzīmes atspoguļošanai noteicošā ir eksāmena atzīme. 

12. Zināšanu un prasmju vērtēšanas formas un metodes nosaka Skolas vadība sadarbībā ar 
metodisko komisiju vadītājiem. 

13. Pirmā semestra beigās audzēkņi saņem liecību, ko vecāku vai aizbildņu parakstītu, 
iesniedz Skolā otrā semestra pirmajā mācību mēnesī.  

14. Audzēkņa pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek, pamatojoties uz 
Skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, ar Skolas direktora rīkojumu:  
14.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās – nākamajā klasē pārceļ, ja visos mācību 
priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm; 
14.2. audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties eksāmenos, 
nākamajā klasē pārceļ par pamatu ņemot semestra vidējo atzīmi un gada atzīmi; 
14.3. reglamenta 14.2. punktu piemēro, ja Skolā ir iesniegts attaisnojošs dokuments; 
14.4. audzēkni, kurš attaisnojoša iemesla dēļ nav apguvis izglītības programmas prasības, var 
atstāt klasē uz atkārtotu mācību gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu; 
14.5. audzēknim, kuram gada vai galīgais zināšanu un prasmju vērtējums ir nepietiekams, 
Skola var noteikt papildus termiņu zināšanu un prasmju pārbaudei līdz nākamā mācību gada 
1. septembrim; 
14.6. audzēkni, kuram gada vai galīgais zināšanu un prasmju vērtējums ir nepietiekams kādā 
no mācību priekšmetiem, Skola ar pedagoģiskās padomes lēmumu var atskaitīt, par to 
informējot vecākus; 
14.7. audzēkņi, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ nav nokārtojuši pārbaudījumus, ieskaites, 
pārbaudes darbus semestra laikā, pie noslēguma pārbaudījuma netiek pielaisti; 
14.8. audzēkni, kurš pēc atkārtotas zināšanu un prasmju pārbaudes ir saņēmis nepietiekamu 
vērtējumu, atskaita no Skolas, par to informējot audzēkņa vecākus; 
14.9. audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski (2 mēnešus pēc kārtas) neizpilda 
mācību priekšmetu programmu prasības, neapmeklē nodarbības vai neievēro iekšējās kārtības 
noteikumus, no Skolas var atskaitīt mācību gada laikā, par to informējot audzēkņa vecākus; 
14.10. audzēknim, kurš mācību gada laikā nav apmeklējis 50% nodarbību kādā no mācību 
priekšmetiem, izņemot kolektīvo muzicēšanu, ar pedagoģiskās padomes lēmumu piemēro 
pagarināto mācību gadu, audzēkņa nepārcelšanu nākamajā klasē vai atskaitīšanu (uz vecāku 
iesnieguma pamata).  
14.11. audzēkni, kurš nav apmeklējis 50% no profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Mūzikā mācību priekšmeta kolektīvā muzicēšanā nodarbībām, ar pedagoģiskās padomes 
lēmumu, nepārceļ nākamajā klasē. Audzēknim ir tiesības atkārtot mācības tajā pašā klasē. 
14.12. gada noslēguma pārbaudījumu atkārtota vai atlikta kārtošana profesionālās ievirzes 
programmās notiek pamatojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumu un ir par maksu, kas ir 
vienāda ar viena mēneša mācību maksu par katru kārtojamo pēceksāmenu. Šis punkts 
neattiecas uz gadījumiem, kad traumas vai slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot gala 
pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši dokumenti skolas direktoram. 
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14.13. audzēkni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurā norādīti iemesli, un, ja ir samaksāts 
vecāku līdzfinansējums par tekošo mēnesi, no Skolas var atskaitīt ar Skolas direktora 
rīkojumu. 
15. Audzēknis, ja viņa zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs, ar Skolas pedagoģiskās 
padomes sēdes lēmumu un Skolas direktora rīkojumu, var tikt pārcelts kādā no nākamajām 
klasēm katra semestra beigās. 
16. Audzēknis, pamatojoties uz atbilstošu vecāku iesniegumu, ar Skolas pedagoģiskās 
padomes sēdes lēmumu un Skolas direktora rīkojumu, var saņemt atļauju apgūt izglītības 
programmas mācību priekšmetu patstāvīgi. Šajā gadījumā audzēknim ir jāpiedalās visās 
Skolas noteiktajās semestra noslēguma zināšanu pārbaudēs – kontrolstundās, ieskaitēs, 
eksāmenos u.c.; 
17. Skolas audzēknis, kurš ir apguvis pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmas 
kursu, saņem Kultūras ministrijas apstiprinātā parauga apliecību un pielikumu ar sekmju 
izrakstu.  
18. Audzēkņi, kuri nav apguvuši pilnu izglītības programmas kursu, saņem izziņu par 
mācībām skolā un sekmju izrakstu.  
19. Ar Noteikumiem par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, 
audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu audzēkņa vecāki tiek iepazīstināti 
elektroniski. 
 
 
 
 Noteikumi apspriesti un pieņemti Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2013.gada 21.martā, 
protokola Nr. 1 
 
 
 
 
Direktors G.Zvejnieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


