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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMAS  

„VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”  

NOBEIGUMA KLAŠU AUDZĒKŅU  

NOSLĒGUMA DARBU IZSTRĀDES UN ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 
 

Izdoti saskaņā ar Balvu Mākslas skolas nolikuma 22.15. punktu, 

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”  

 
 

1. Vispārīgais jautājums 
 

1.1. Kārtība nosaka Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes - Balvu Mākslas skolas 

(turpmāk tekstā – Skola) profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” (kods 20V211001) 7. un 5. klases audzēkņu noslēguma darbu izstrādes un 

organizēšanas pamatprincipus. 
 

2. Noslēguma darbu izstrāde 
 

2.1. Skolas noslēguma darbi ir audzēkņu, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši 

nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, nokārtojuši ieskaites ar atzīmi visos 

mācību priekšmetos izstrādāti radošie darbi.  

2.2. Audzēkņi, kuriem vienā no mācību priekšmetiem ir zems zināšanu līmenis (vāji – 3 (trīs) 

balles, ļoti vāji – 2 (divas) balles, ļoti, ļoti vāji – 1 (viena) balle), netiek pielaisti pie 

noslēguma darbu izstrādes. 

2.3. Noslēguma darbu tēmas audzēkņi izvēlas atbilstoši savām zināšanām un prasmēm. 

2.4. Individuālos gadījumos atsevišķiem audzēkņiem ir iespēja mainīt noslēguma darbu 

izstrādes uzsākšanas laiku, pamatojoties uz ieskaites kontroldarbu vērtēšanas komisijas 

lēmumu un skolas direktora rīkojumu. 

2.5. Audzēknis ar 1. februāri strādā pie noslēguma darbu ideju skicēm kopā ar pedagogu, kurš 

palīdz izvēlēties piemērotāko ieceres realizācijas iespēju.   

2.6. Par audzēkņu noslēguma darbu izpildi atbild noslēguma darba vadītājs, kuru apstiprina  

ar skolas direktora rīkojumu. 

2.7. No 1. februāra līdz noslēguma darbu vērtēšanai audzēkņi, saskaņā ar apstiprināto 

noslēguma darba izstrādes grafiku apmeklē mācību priekšmetu stundas pie noslēguma 

darba vadītāja.  

2.8. Noslēguma darba prezentēšanai audzēknis izmanto 3 - 5 minūtes. 

2.9. Katru mācību gadu tiek noteikta konkrēta summa noslēguma darba izstrādāšanai 

nepieciešamo materiālu iegādei, ko apstiprina Skolas direktors ar rīkojumu. Ja šī summa 

tiek pārsniegta, audzēknis pats iegādājas nepieciešamos materiālus. 

2.10. Noslēguma darba veikšanai audzēknis drīkst izmantot savus līdzekļus un materiālus, 

saskaņojot ar noslēguma darba vadītāju. 



2.11. Noslēguma darbam nepieciešamo materiālu izmaksas un daudzums tiek uzskaitīts 

materiālu uzskaites lapās, ko līdz 1. jūnijam veic noslēguma darba vadītājs, sadarbojoties 

ar skolas lietvedi. 

3. Noslēguma darbu vērtēšana 
 

3.1.  Skolā tiek izveidota noslēguma darbu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas 

direktors, skolas direktora vietnieks izglītības jomā, audzēkņu noslēguma darbu vadītāji. 

Komisijā var tikt iekļauti vecāku pārstāvji, citi pārstāvji. Komisijas sastāvu apstiprina 

skolas direktors ar rīkojumu. 

3.2. Skolā var tikt izveidota noslēguma darbu skiču projektu vērtēšanas komisija, kuras 

sastāvu apstiprina skolas direktors ar rīkojumu. 

3.3. Vērtēšanas komisijas pienākumi ir: 

3.3.1. izstrādāt noslēguma darbu vērtēšanas kritērijus; 

3.3.2. izvērtēt audzēkņu iesniegtos noslēguma darbu skiču projektus, izvēlēto darba 

tēmu atbilstību programmas prasībām; 

3.3.3. izvērtēt audzēkņu iztrādātos noslēguma darbus; 

3.3.4. organizēt  izvērtēšanas procesu un apstiprināt vērtējumu; 

3.3.5. sagatavot vērtējuma protokolu iesniegšanai skolas direktoram apstiprināšanai 

apliecību sekmju izrakstiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms apliecību 

izsniegšanas. 

3.4. Noslēguma darbu vērtēšanas kritēriju izstrādē vēlams iekļaut šādus vērtēšanas kritērijus: 

3.4.1. vērtējums darbam skiču izstrādes gaitā; 

3.4.2. ieceres mērķtiecīga virzīšana darba procesā; 

3.4.3. materiālu izvēles atbilstība darba iecerei; 

3.4.4. kompozīcijas pamatprincipu izpratne darba veidošanā; 

3.4.5. prasme atklāt un izprast tēmas būtību; 

3.4.6. formas plastiskais risinājums; 

3.4.7. noslēguma darba atbilstība konkrētai videi un tā sabiedriskā nozīmība; 

3.4.8. apgūto zināšanu un prasmju pielietojums noslēguma darba risināšanā; 

3.4.9. noslēguma darba eksponēšanas kvalitāte; 

3.4.10. noslēguma darba prezentēšana.  
 

4. Noslēguma darbu fonda izveide 
 

4.1. Skolas noslēguma darbu fondu veido audzēkņu izstrādātie noslēguma darbi, kas tiek 

glabāti skolas fondu telpā. 

4.2. Noslēguma darbi tiek uzskaitīti un darbu fotogrāfijas apkopotas foto albumā. 

4.3. Skolai ir tiesības noslēguma darbus vai to attēlus izmantot skolas informatīvajos un 

vizuālajos materiālos, iespieddarbos un izstādēs. 

4.4. Skola ir tiesīga vienu gadu, skaitot no audzēkņa skolas pabeigšanas, eksponēt audzēkņu 

noslēguma darbus skolas rīkotajās izstādēs. Pēc minētā perioda, viena gada laikā 

audzēknis var saņemt savu noslēguma darbu, iesniedzot skolas direktoram adresētu 

rakstisku iesniegumu. 

4.5. Skolai ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot audzēkņu noslēguma darbu, ja divu gadu 

laikā pēc skolas pabeigšanas audzēknis nav vēlējies atgūt savu darbu.  

 

5. Noslēguma jautājumi 

 

5.1. Izkatīts Metodiskās komisijas sēdē 2015. gada 4. februārī, protokols Nr.3. 

5.2. Kārtība stājas spēkā ar 2015. gada 6. februāri. 

5.3. Pielikumā iesnieguma veidlapa. 

 

 

Balvu  Mākslas skolas direktore                                                           E. Teilāne 



Vārds, uzvārds _______________________________________ 

  

Dzīvesvietas adrese ________________________________________ 

Tālrunis _________________________________________ 

 

 

IESNIEGUMS 
Balvos 

 

Balvu Mākslas skolas  

direktorei E. Teilānei 

Teātra ielā 2, Balvos,  

Balvu nov., LV-4501 

 

 

20___.gada _____._________________ 

 

 

Lūdzu atļaut saņemt audzēknes(ņa) ________________________________ izstrādāto  

                                                                                                  (vārds, uzvārds) 

noslēguma darbu _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
                                                                                                               (paraksts) 

 

 

 


