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AUDZĒKŅU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

Izdota saskaņā ar 

Valsts Pārvaldes Iekārtas Likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu, 

Izglītības likuma 31.panta 1.punktu un 35.panta 3.punktu, 

Profesionālās izglītības likuma 25.panta 1.daļu, 

Ministru kabineta 27.06. 2000.gada Noteikumiem Nr.211 

Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartu un valsts arodizglītības standartu 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

 

1.1. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (turpmāk - mūzikas vidusskola) audzēkņu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk - Kārtība) reglamentē vienotu mācību 

sasniegumu vērtēšanu, veicinot audzēkņu, viņu vecāku un pedagogu sadarbību, sekmējot 

līdzdalību par mācību rezultātiem. 

1.2. Audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, raks-

turojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni.  

1.3. Kārtība ir saistoša visiem mūzikas vidusskolas pedagogiem; pedagogi ir atbildīgi par 

Kārtībā minēto prasību ievērošanu. 

 

2. Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma. 

 

2.1. Audzēkņu mācību sasniegumu veidi var tikt organizēti mutiskā, rakstiskā, praktiskā 

vai kombinētā formā. 
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2.2. Zināšanas un prasmes visos mācību priekšmetos tiek vērtētas 10 ballu skalā, izņemot 

Kvalifikācijas praksi, kuru vērtē ar ieskaitīts vai neieskaitīts. 

2.3. Mācību priekšmeta vai tā daļas apguves rezultātus vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā: 

2.3.1. Augsts apguves līmenis: izcili - 10; teicami - 9; 

2.3.2. Optimāls apguves līmenis: ļoti labi - 8; labi - 7; gandrīz labi - 6; 

2.3.3. Vidējs apguves līmenis: viduvēji - 5; gandrīz viduvēji - 4; 

2.3.4. Zems apguves līmenis: vāji - 3; ļoti vāji - 2; ļoti, ļoti vāji - 1. 

2.4. Audzēkņa zināšanu un prasmju vērtējums mācību priekšmetos ir ikmēneša atestācija 

(ne mazāk kā viena atzīme mēnesī), kā arī var būt semestra pārbaudes ieskaite vai 

eksāmens, atbilstoši mācību programmai. Pārbaudes darbu saturu detalizētāk nosaka 

mācību priekšmeta pedagogs vai profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija 

(akadēmiskais mācību koncerts, eksāmens).  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Mazās 

Pedagoģiskās padomes 14.09.2020. lēmumu (prot.Nr.3).  

2.5. Audzēknim ir jāsaņem vērtējums visos mācību priekšmetos ikmēneša atestācijā, bet 

Kvalifikācijas praksē vienu reizi mācību gadā, atbilstoši mācību priekšmeta programmā 

un konkrētajā Izglītības programmā noteiktajam. 

2.6. Apzīmējumu nav vērtējuma (nv) lieto gadījumos, ja audzēknis nav saņēmis vērtēju-

mu kādā no plānotajiem pārbaudes darbiem gan profesionālajos, gan vispārizglītojošajos 

mācību priekšmetos. Gadījumi, kādos mācību priekšmeta pedagogs ir tiesīgs lietot apzī-

mējumu nv ir šādi: 

2.6.1. audzēkņa slimības dēļ; 

2.6.2. audzēkņa dalība konkursā vai festivālā; 

2.6.3. audzēknis nav ieradies uz pārbaudes darbu bez attaisnojoša iemesla; 

2.6.4. audzēknis bez attaisnojoša iemesla nav iesniedzis paredzēto darbu noteiktajā 

termiņā; 

2.6.5. audzēknis nav izpildījis visas pārbaudes darba sastāvdaļas vai nav ieradies uz 

kādu no pārbaudes darba daļām. 

2.7. Ja saņemtais vērtējums atbilst Zems apguves līmenis vai vērtējums nav saņemts (nv) 

vai Kvalifikācijas praksē neieskaitīts, audzēknim ir tiesības uzlabot vērtējumu vai iegūt 

vērtējumu, kā tas noteikts mūzikas vidusskolas iekšējos noteikumos Iekšējās kārtības 

noteikumi audzēkņiem. 

2.8. Mācību priekšmeta programmas daļas apguvē nesaņemto vērtējumu (nv) iegūt vai 

saņemto vērtējumu uzlabot ir konkrētā mācību priekšmeta pedagoga kompetence un 

atbildība. Par vērtējuma iegūšanu vai uzlabošanu semestra eksāmenos lemj mūzikas 

vidusskolas Pedagoģiskā padome. 

2.9. Audzēkņu zināšanu un prasmju pārbaudes darbu skaits un to prasības katrā semestrī 

noteiktas konkrētā mācību priekšmeta mācību programmā. To izpilde ir obligāta ikvie-

nam audzēknim. 

2.10. Atbrīvojums no vērtējuma profesionālajos mācību priekšmetos netiek piemērots; 

vispārizglītojošajos mācību priekšmetos - tikai Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.11. Mācību priekšmetiem, izņemot Kvalifikācijas praksi, semestra vērtējumu veido 

pozitīvo sasniegumu summa, kurā ietilpst atzīmes no Augsts apguves līmenis, Optimāls 

apguves līmenis, Vidējs apguves līmenis. 
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2.12. Semestra vērtējuma izlikšanā mācību priekšmetā tiek ņemti vērā sasniegumi mācību 

priekšmetā, zināšanu un prasmju izaugsme. 

 

3. Pedagogu pienākumi. 

3.1. Pedagogs ievēro pārbaudes darbu satura atbilstību mācību priekšmeta programmai. 

3.2. Pedagogs katra semestra sākumā informē audzēkņus par zināšanu un prasmju 

semestra noslēguma (ieskaišu, eksāmenu) pārbaudes veidu un tā prasībām. 

3.3. Pedagogs savlaicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) informē audzēkņus par tuvākā pārbau-

des darba (kontroldarba) formu un tā saturu. 

3.4. Pedagogs informē audzēkni par katru saņemto vai nesaņemto vērtējumu ne vēlāk kā 

pēc vienas nedēļas (projekti, domraksti, referāti, kursa darbi u.c.). 

3.5. Pedagoga pienākums ir izsniegt audzēkņiem visus izlabotos rakstu darbus ne vēlāk 

kā pēc vienas nedēļas, izņemot ieskaišu un eksāmenu rakstu darbus. 

3.6. Ja audzēknis nav ieradies uz mācību stundu un nav saņēmis savu izlaboto rakstu 

darbu, pedagogs to uzglabā ne ilgāk kā divas nedēļas. Ieskaišu un eksāmenu rakstu darbi 

tiek uzglabāti mācību daļā līdz mācību gada beigām. 

3.7. Audzēkņa mācību stundu kavējumi vai nv nedrīkst ietekmēt mācību priekšmeta 

vērtējumu. 

3.8. Pedagogam jāsniedz izsmeļoša atbilde audzēknim vai viņa vecākiem pēc viņu 

pieprasījuma par ikvienu pārbaudes darbā iegūto vērtējumu vai nesaņemtā vērtējuma 

iemeslu. 

3.9. Nepilngadīgā audzēkņa vecākiem ir tiesības saņemt rakstiskā formā veiktu izvērtētu 

pārbaudes darbu un vērtējuma pamatojumu, bet tikai pēc tam, kad šo darbu uzrakstījuši 

visi kursa audzēkņi, izņemot gadījumus, kad audzēkņa prombūtne bijusi ilgstoša. 

3.10. Tiekoties ar vecākiem, pedagogiem atļauts izmantot sarunā tikai tos mācību 

priekšmeta žurnālā izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. 

 

Kārtība apspriesta un pieņemta 

JMRMV Pedagoģiskās padomes 

sēdē 31.08.2018. protokols Nr.1 
 

Grozījumi apspriesti un pieņemti 

JMRMV Mazās Pedagoģiskās padomes 

sēdē 14.09.2020. protokols Nr.3  

 

 

   Direktora p.i.     E.Dauškāne 

 

 


