
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas 

 Mākslas nodaļas noslēguma darbu 

 eksponēšanas noteikumi un vērtēšanas kārtība 

 

1. Noslēguma  darbu vērtēšana 

• Beidzot skolu 6. mācību gadā audzēkņa zināšanas un prasmes tiek vērtētas, eksponējot 

ilgtermiņa darbus pamata mācību priekšmetos Zīmēšanā, Gleznošanā/ Kompozīcijā, 

Veidošanā/Dizaina pamatos un Datorgrafikā. Darbu izstrādes laiks katra mācību gada 2. 

semestris. 

• Mācību priekšmetos Veidošanā/ Dizaina pamatos darbs tiek izstrādāts ar sabiedriskā 

nozīmīguma vērtību. Dizaina darbs var būt individuāls darbs vai kā grupas darbu kolekcijas 

sastāvdaļa, kurus ilgtermiņā var izmantot skolas publiskajās vai darba telpās, skolas 

pasākumos, skolas rīkotajos konkursos vai ārpusskolas aktivitātēs. Darbi tiek izstrādāti ar 

skolas finansējumu, tāpēc pēc skolas pabeigšanas tie kļūst par skolas īpašumu. 

 

2. Noslēguma darbu ekspozīcija 

Darbi tiek eksponēti pa autoriem nobeiguma darbu ekspozīcijā Mākslas zālē pa vienam darbam katrā 

priekšmetu grupā. Ja kāds audzēknis uzrāda teicamas un izcilas sekmes visa 6. klases mācību gada 

laikā visos priekšmetos, tas dod viņam iespējas izstādīt vairākus mācību gadā laikā veiktos darbus 

divās līdz trīs slejās. 

• Noslēguma darbu skatē tiek eksponēti šādi darbi 1. noformētā slejā: 

 

1. Zīmēšana 1grafisks darbs 

2. Gleznošana/Kompozīcija 1 krāsu kompozīcijas darbs 

3. Datorgrafika 1 izdrukāts A3 darbs 

4. Dizaina pamati/ Veidošana Neliela izmēra ciļņi vai telpiski  objekti 

 

• Noslēguma darba vērtējuma atzīmi veido 4 mācību priekšmetu vidējā atzīme, kas iegūta,  

pamatojoties uz skolas vērtēšanas kritērijiem, katrā mācību priekšmetā. (Grafisks darbs + 

krāsu kompozīcijas darbs + datorgrafika + cilnis vai telpisks objekts.) 

 

• Noslēguma darbu skate un aizstāvēšanas pasākums notiek maija beigās saskaņā ar mācību 

gada darba grafiku, kurā katrs audzēknis uzstājas un stāsta par darbu skolā. 

  

• Vērtēšanas komisija sastāv no trīs līdz četriem pedagogiem, kuri vadījuši noslēguma 

darbus konkrētā mācību priekšmetā, no viena līdz diviem PMMS administrācijas 

pārstāvjiem un ārējā eksperta, ja tāds tiek pieaicināts. Komisija iepazīstas ar audzēkņu 

darbiem  un vērtē tos darbus aizstāvēšanas dienā, pēc visu audzēkņu aizstāvēšanas runas 

noklausīšanās. Katrs audzēknis nobeiguma darbu aizstāvēšanas dienā saņem simbolisku 

vērtējuma lapu. 

 

• Noslēguma darbu ekspozīcijas izstādes apskatāmas no maija vidus līdz jūnija vidum 

skolas Mākslas zālē un skolas publiskajās telpās, skolas mājas lapas galerijā. 

 

• Skolas tradīcija ir eksponēt visu 6. klašu audzēkņu retrospektīvo darbu izstādi, kurā apskatāmi 

izlases veidā audzēkņu iestājeksāmenu darbi, kā arī darbi, kuri saglabāti skolas fondā laika 

posmā no 1.-6. klasei. 

• Savukārt audzēkņi pa klasēm tiek aicināti sagatavot skolai un skolotājiem “Jautro notikumu 

kladi”, kurā atspoguļoti viņu vizuālie un rakstveida iespaidi par mācību laiku skolā. 

 

 


