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SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒJUMA 

KRITĒRIJI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS  

Klavieru un akordeona klases audzēkņiem 

• Ja netiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi sagatavo no galvas skolas beigšanas programmu. 

Programma tiek iesūtīta video formātā specialitātes pedagogam. 

Beigšanas eksāmenu vērtē visi klavieru nodaļas pedagogi un vienojas par kopīgu 

atzīmi. 

Akordeona klases audzēkni vērtē specialitātes pedagogs, nodaļas vadītāja un 

direktore. 

 

• Ja tiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi kārto eksāmenu klātienē, ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības 

noteikumus. 

Skolas beigšanas eksāmens notiek laikā no 25. – 29. maijam. 

Atzīmēm priekšmetos, kuros nav eksāmeni jābūt izliktām līdz 5. maijam. 

Mācību gada noslēguma vērtējumi klavieru un akordeona 

klases audzēkņiem, kuri nemācās izglītības programmas 

pēdējā klasē. 

Audzēknis iesūta specialitātes pedagogam video, atskaņojot 2 skaņdarbus no galvas. 

Specialitātes pedagogs un nodaļas vadītājs novērtē un vienojas par kopīgu atzīmi. 

Pārbaudes darbs jānokārto līdz 25. maijam. 

Noslēguma vērtējumi visos citos mācību priekšmetos(semestra/gada) izliekami, 

ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. 

Tiek ņemts vērā arī audzēkņa patstāvīgā darba ieguldījums šajā attālinātajā mācību 

procesā, kā arī viņa atbildības sajūta.  
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Akordeona klases audzēkņiem, pēc skolotāja ieskatiem, iespējams kārtot 

pārbaudījumu mācību priekšmetā “vispārējās klavieres”(ne tiem, kuri pirmo gadu 

apgūst klavierspēli). 

Atzīmēm visos priekšmetos jābūt izliktām līdz 25.maijam. 

 

 

 

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒJUMA 

KRITĒRIJI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS  

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņiem 

 

• Ja netiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi atskaņo no galvas visu programmu ar vai bez klavieru pavadījuma. 

Priekšnesums tiek iesūtīts video formātā specialitātes pedagogam, kurš to nosūta vēl 

kādam nodaļas pedagogam. Pedagogiem, savstarpēji vienojoties, tiek izlikta atzīme. 

Vērtējot priekšnesumu, netiek ņemta vērā skaņas kvalitāte, frāzējuma nianses, 

sinhrona saspēle ar koncertmeistaru. 

Vērtējot priekšnesumu, tiek ņemta vērā nošu teksta precizitāte, ritma  ievērošana, 

intonācija, audzēkņa ieguldītais patstāvīgā darba apjoms un personīgā attieksme pret 

mācību vielas apguvi. 

Ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. 

 

• Ja tiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi kārto eksāmenu klātienē, ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības 

noteikumus.. 

Ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. 

Vērtēšanas kritēriji –  iepriekšējo gadu. 

Skolas beigšanas eksāmens notiek laikā no 25. – 29. maijam. 

Atzīmēm priekšmetos, kuros nav eksāmeni jābūt izliktām līdz 5. maijam. 

 

Mācību gada noslēguma vērtējumi stīgu instrumentu nodaļas 

audzēkņiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē. 

 

Noslēguma vērtējumi visos mācību priekšmetos(semestra/ gada) izliekami, ņemot 

vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. 

Tiek ņemts vērā arī audzēkņa patstāvīgā darba ieguldījums šajā attālinātajā 

mācību procesā, kā arī viņa atbildības sajūta. Ja pedagogs un audzēknis tomēr vēlas  

pārcelšanas eksāmenu kārtot, tad attālināti, to drīkst darīt – iesūtot video ierakstu, ar 

vai bez klavieru pavadījuma. 

Netiek vērtēta skaņas kvalitāte, frāzējums, sinhronitāte ar klavieru pavadījumu. 

Tiek vērtēta nošu teksta un ritma precizitāte, intonācija. 

Šajos gadījumos ierakstu vērtē nodaļas vadītājs kopīgi ar kādu no nodaļas 

pedagogiem. Pēc priekšnesuma pedagogs un audzēknis analizē iesūtīto materiālu. 
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Priekšnesums tiek vērtēts ar “ ieskaitīts”/“neieskaitīts” 

Arī mācību priekšmetā “vispārējās klavieres”, audzēkņi (pēc pedagoga ieskatiem) 

iesūta video, atskaņojot no galvas divus skaņdarbus. Skolotājs tos novērtē ar atzīmi. 

Atzīmēm visos mācību priekšmetos jābūt izliktām līdz 25. maijam. 

 

 

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒJUMA 

KRITĒRIJI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņiem 

• Ja netiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi atskaņo no galvas visu programmu ar vai bez klavieru pavadījuma. 

Priekšnesums tiek iesūtīts video formātā specialitātes pedagogam, kurš to nosūta vēl 

kādam nodaļas pedagogam. Pedagogiem, savstarpēji vienojoties, tiek izlikta atzīme. 

Vērtējot priekšnesumu, netiek ņemta vērā skaņas kvalitāte, frāzējuma nianses, 

sinhrona saspēle ar koncertmeistaru. 

Vērtējot priekšnesumu, tiek ņemta vērā nošu teksta precizitāte, ritma  ievērošana; 

audzēkņa ieguldītais patstāvīgā darba apjoms un personīgā attieksme pret mācību 

vielas apguvi. 

Ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. 

 

• Ja tiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi kārto eksāmenu klātienē, ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības 

noteikumus. 

Ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. 

Vērtēšanas kritēriji –  iepriekšējo gadu. 

Skolas beigšanas eksāmens notiek laikā no 25. – 29. maijam. 

Atzīmēm priekšmetos, kuros nav eksāmeni jābūt izliktām līdz 5. maijam. 

 

Mācību gada noslēguma vērtējumi pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu klases audzēkņiem, kuri nemācās izglītības 

programmas pēdējā klasē. 
 

Noslēguma vērtējumi visos mācību priekšmetos(semestra/ gada) izliekami, ņemot 

vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. 

Tiek ņemts vērā arī audzēkņa patstāvīgā darba ieguldījums šajā attālinātajā mācību 

procesā, kā arī viņa atbildības sajūta. 

Ja pedagogs un audzēknis tomēr vēlas mācību gada noslēguma pārbaudījumu 

specialitātē kārtot attālināti, to drīkst darīt – iesūtot audio/ video ierakstu, ar vai bez 

klavieru pavadījuma. 
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Netiek vērtēta skaņas kvalitāte, frāzējums, sinhronitāte ar klavieru pavadījumu, 

jaunāko klašu audzēkņiem – intonācija.  

Tiek vērtēta nošu teksta un ritma precizitāte. 

Šajos gadījumos ierakstu vērtē nodaļas vadītājs kopīgi ar kādu no nodaļas 

pedagogiem. Pēc priekšnesuma pedagogs un audzēknis analizē iesūtīto materiālu. 

Priekšnesums tiek vērtēts ar “ ieskaitīts”/“ neieskaitīts”. 

Arī mācību priekšmetā “vispārējās klavieres”, audzēkņi (pēc pedagoga ieskatiem) 

iesūta video, atskaņojot no galvas divus skaņdarbus. Skolotājs tos novērtē ar atzīmi. 

Atzīmēm visos priekšmetos jābūt izliktām līdz 25.maijam. 

 

 

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒJUMA 

KRITĒRIJI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS 

Kora klases audzēkņiem 

• Ja netiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi atskaņo no galvas visu programmu ar klavieru pavadījumu. 

Priekšnesums video formātā tiek iesūtīts specialitātes pedagogam, kurš to nosūta vēl 

kādam nodaļas pedagogam. Pedagogiem, savstarpēji vienojoties, tiek izlikta atzīme. 

Vērtējot priekšnesumu, netiek ņemta vērā skaņas kvalitāte, frāzējuma nianses, 

sinhronitāte ar klavieru pavadījumu. 

Vērtējot priekšnesumu, tiek ņemta vērā nošu teksta precizitāte, ritma  ievērošana; 

audzēkņa ieguldītais patstāvīgā darba apjoms un personīgā attieksme pret mācību 

vielas apguvi. 

 

• Ja tiek atcelta ārkārtas situācija pēc 12. maija- 

Audzēkņi kārto eksāmenu klātienē, ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības 

noteikumus. 

Skolas beigšanas eksāmens notiek laikā no 25. – 29. maijam. 

Atzīmēm priekšmetos, kuros nav eksāmeni jābūt izliktām līdz 5. maijam. 

 

Mācību gada noslēguma vērtējumi kora klases audzēkņiem, kuri 

nemācās izglītības programmas pēdējā klasē. 

 

Noslēguma vērtējumi visos mācību priekšmetos(semestra/gada) izliekami, ņemot vērā 

summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. 

Tiek ņemts vērā arī audzēkņa patstāvīgā darba ieguldījums šajā attālinātajā mācību 

procesā, kā arī viņa atbildības sajūta. 

Ja pedagogs un audzēknis tomēr vēlas  mācību gada noslēguma pārbaudījumu 

specialitātē kārtot attālināti, to drīkst darīt – iesūtot  video ierakstu ar vai bez klavieru 

pavadījuma. 
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Netiek vērtēta skaņas kvalitāte, frāzējums, sinhronitāte ar klavieru pavadījumu, 

jaunāko klašu audzēkņiem – intonācija. 

Tiek vērtēta nošu teksta un ritma precizitāte. 

Šajos gadījumos ierakstu vērtē nodaļas vadītājs kopīgi ar kādu no nodaļas 

pedagogiem. Pēc priekšnesuma pedagogs un audzēknis analizē iesūtīto materiālu. 

Priekšnesums tiek vērtēts ar “ ieskaitīts”/“ neieskaitīts”. 

 

Arī mācību priekšmetā “klavieres”, audzēkņi (pēc pedagoga ieskatiem, ne 1. klases 

audzēkņi) iesūta video, atskaņojot no galvas divus skaņdarbus. Skolotājs tos novērtē 

ar atzīmi. 

 

Atzīmēm visos mācību priekšmetos jābūt izliktām līdz 25. maijam. 

 

Par audzēkņu māc. g. beigšanas programmām, kuri mācās 1.-7. klasē: 

 

1. klase dzied :   1 tautasdziesmu bez pavadījuma; 3 dziesmas ar pavadījumu 

 

2.-4. klase dzied: 2 vokalīzes; 2 dziesmas 

 

5.-7. klase dzied: 2 vokalīzes; 1 dziesma 

 

 

 

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒJUMA 

KRITĒRIJI 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS 

Mūzikas mācībā, Solfedžo un Mūzikas literatūrā 

8. klasei(8 g. kurss) un 6. klasei(6 g. kurss). 

 

1. Solfedžo eksāmeni notiks, izmantojot saziņu tiešsaistē Zoom, Skype, WhatsApp 

 

6. 05. 10.00 6.C klase (sk. S. Pavloviča) 

7.05.  10.00  8.B klase (sk. V. Leite) 

13.00 8.A klase (sk. M. Grigale) 

Solfedžo mutiskā eksāmena prasības(8 g. kurss) 

1. Teorija – 7 elementi 
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2. Dziedāt no galvas septiņus sagatavotos vienbalsīgos vingrinājumus. 

3. Dziedāt ar 4 zīmēm(divi mažora veidi, trīs minora veidi) 

4. Dziedāt sagatavotās 5 akordu un 5 intervālu secības tonalitātēs ar 4 zīmēm. 

Rakstu darbs. 

8. B klasei  - ieskaita l pusgada rakstu darbu(pēdējo rakstīto) 

8. A klasei – ieskaita ll pusgada rakstu darbu(pēdējo rakstīto) 

 

Solfedžo mutiskā eksāmena prasības(6 g. kurss) 

1. Teorija 

2. Dziedāt piecus no galvas sagatavotos vienbalsīgos vingrinājumus. 

3. Dziedāt ar 4, 5 zīmēm(divi mažora veidi, trīs minora veidi) 

4. Dziedāt sagatavotās akordu un intervālu secības dotajās tonalitātēs. 

Rakstu darbs. 

Pedagogs attālināti sazinās ar audzēkni, savstarpēji vienojoties par dienu un laiku. 

2. Mūzikas literatūras eksāmens notiks, izmantojot saziņu tiešsaistē Zoom, Skype, 

WhatsApp 14. 05. un 15.05. Diena un secība tiks izlozēta pēc solfedžo eksāmena. 

1. Ārzemju mūzikas literatūra 

*Jāzina 1.-11. biļetes pirmie punkti. 

*Jāspēlē vai jādzied no galvas katra komponista tēma 

2. Latviešu mūzikas literatūra 

*jāizveido prezentācija par vienu latviešu komponistu(pēc izlozes) un jānosūta 

priekšmeta skolotājai. 

*latviešu komponista tēma jāspēlē vai jādzied no galvas mutiskajā eksāmenā. 

 

Mācību gada noslēguma vērtējumi audzēkņiem, kuri nemācās izglītības 

programmas pēdējā klasē. 

 

Noslēguma vērtējumi (semestra/ gada) izliekami, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas 

principu − šī mācību gada vērtējumus. 

Atzīmēm visos mācību priekšmetos jābūt izliktām līdz 25. maijam. 

 

 

 

 

 


