Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola
Jaņa Rozentāla Mākslas skola

Reģ. Nr. 3334303165
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048, Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
tālrunis 67601783, e-pasts: jrms@nmv.lv, www.nmv.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
25.03.2021.

Nr. 1-9-R/3

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBU, NORISES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS MĀKSLAS (kods 33211) UN VIZUĀLĀS SAZIŅAS
LĪDZEKĻU MĀKSLA (kods 33213)
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 17. panta 5. punktu un
Profesionālās izglītības kompetences centra
“Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikuma 71.18. punktu

1. Šī kārtība nosaka nosaka izglītojamo uzņemšanu un iestājpārbaudījumu prasības, norisi un
vērtēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”
struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola”, (turpmāk – Skola) izglītības programmā
Mākslas (kods 33211) un Vizuālās saziņas līdzekļu māksla (kods 33213).
2. Uzņemšana Skolā notiek klātienē atklāta konkursa kārtībā, reflektantiem pretendējot 1.
kursā uz 36 budžeta vietām, augstākos kursos – uz brīvajām vietām.
3. Ja valstī tiek pagarināti Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, uzņemšana Skolā notiek attālināti atklāta konkursa kārtībā.
4. Reflektanti klātienē kārto iestājpārbaudījumus zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā,
kompozīcijā un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos latviešu valodā un matemātikā.
5. Reflektanti attālināti kārto iestājpārbaudījumus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un
vispārizglītojošajos mācību priekšmetos latviešu valodā un matemātikā, kā arī sagatavo
portfolio (radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) ar trīs darbiem
gleznošanā, trīs darbiem zīmēšanā, trīs figurālām skicēm, trīs radošās darbības figurālo
kompozīciju darbiem.
6. Portfolio iekļautajiem darbiem ir jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri (“Klusā
daba ar apelsīniem” 2021., kartons/ eļļa, 40x50cm).

7. Portfolio (radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) iesniedz
elektroniski kopā ar iesniegumu Uzņemšanas komisijai par iestāšanos Skolā.
8. Attālinātā iestājpārbaudījuma darbi (zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā) tiek sagatavoti
pdf formāta failā un nosūtīti dienā, kad paredzēts konkrētais pārbaudījums.
9. Uzņemamo izglītojamo
iestājpārbaudījumiem.

skaitu

precizē

un

paziņo

1

(vienu)

dienu

pirms

10. Pirms iestājpārbaudījumiem reflektantiem tiek piešķirts numurs. Pēc numura saņemšanas
reflektanti izlozē atrašanās vietu telpā, no kuras kārtos pārbaudījumus.
11. Attālinātā iestājpārbaudījumā ar piešķirto numuru tiek nosaukts pdf formāta fails, kurā
iekļauti attālinātā iestājpārbaudījuma darbi.
12. Iestājpārbaudījumu norise un vērtēšana notiek saskaņā ar Skolas apstiprinātiem
iestājpārbaudījumu norises un vērtēšanas kritērijiem, pielikums nr.1, pielikums nr.2,
pielikums nr.3 un pielikums nr.4.
13. Reflektanti tiek uzņemti Skolā pēc iestājpārbaudījumos iegūto punktu skaita dilstošā
secībā, ņemot vērā sekmju izraksta atzīmes.
14. Ja vairākiem reflektantiem iegūto punktu skaits ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst
reflektants, kuram iestājpārbaudījumos nav nesekmīgu vērtējumu (mazāk kā 4 – gandrīz
viduvēji) un ir augstāka vidējā atzīme sekmju izrakstā.
15. Uzņemšanas komisijai ir tiesības reflektantu uzaicināt uz pārrunām klātienē vai attālināti.
16. Iestājpārbaudījumu rezultātus drīkst apstrīdēt 3 (trīs) dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu
rezultātu paziņošanas, vēršoties Skolā ar argumentētu iesniegumu.
21. Iestājpārbaudījumu darbi tiek veikti ar reflektantu personīgiem materiāliem. Skola
klātienes iestājpārbaudījumā nodrošina zīmēšanas un skicēšanas papīru kā arī gleznošanai
un kompozīcijai gruntētu kartonu.
22. Iestājpārbaudījumu darbi glabājas skolā 1 (vienu) gadu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā
Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skolas” 2020. gada 21. maija
iekšējos noteikumus Nr. 1-9-R/4 „IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBU, NORISES UN
VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS MĀKSLAS (kods 33211) UN
VIZUĀLĀS SAZIŅAS LĪDZEKĻU MĀKSLA (kods 33213)”.

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs
Direktors

(paraksts*)
(paraksts*)

J. Dukāts
J.Ziņģītis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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Pielikums Nr. 1

1. diena
Iestājpārbaudījums latviešu valodā.
Reflektantus pārbauda atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468
„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma un 13.pielikuma
prasībām.
Uzdevums: Uzrakstīt domrakstu (pārspriedumu) par aktuāliem jautājumiem kultūrā Latvijā un
pasaulē, kā arī Tavā personīgajā dzīvē (200 vārdi).
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes)
Vērtēšana:
Kritēriji

Punktu skaits
0-5
0-5
0-2
0-2
0-3
0-3
0-4
0-10

temata izpratne
argumentācija
apjoms
atkāpes
kompozīcija (uzbūve)
leksika
stils
ortogrāfijas un interpunkcijas klūdas
Kopējais punktu skaits – 34.
Iegūtie
punkti
Vērtējums

0,5- 4,54
8

8,513

13,516,5

1720

20,5- 23,5- 27,523
27
29,5

3032

32,534

1

3

4

5

6

9

10

2

7

8

3

Iestājpārbaudījums matemātikā.
Reflektantus pārbauda atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu
Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 6.pielikuma prasībām.
Iestājeksāmenā ietvertās tēmas:
- lineārā vienādojuma un kvadrātvienādojuma aprēķināšana;
- funkciju grafiku konstruēšana un lasīšana;
- darbības ar skaitļiem (veseliem, daļām, pakāpēm);
- algebriskās izteiksmes sadalīšana reizinātājos;
- plaknes figūru īpašības un to elementu aprēķināšana.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes)
Vērtēšana:
Iegūtie
procenti
Punktu
skaits

1% - 13%12% 25%

26%39%

40%49%

50%60%

61%70%

71%80%

81%88%

89%95%

96%100%

1

3

4

5

6

7

8

9

10
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Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr. 2

2. diena
Zīmēšana.
Uzdevums: Sarežģīta klusā daba no ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem.
Materiāli: Papīrs (izmērs A3), zīmulis, dzēšgumija. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 3 (trīs) mācību stundas (3 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums (ievietošana lapā)
uzbūve un proporcijas
tonālās attiecības
gaismas un ēnas pielietojums
formas attēlošana

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Skicēšana
Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas lapas).
Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~55x42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi,
flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
proporcijas
kustība
raksturs
zīmēšanas materiāla (ogle, sangīna u.c.) pielietojums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr. 3

3. diena
Gleznošana.
Uzdevums: Gleznojums no dabas – klusās dabas elementi.
Materiāli: Gruntēts kartons (izmērs ~17x25 cm), eļļas vai akrila krāsas, otas, palete krāsu
jaukšanai, terpentīns (eļļas krāsām), trauciņš terpentīnam vai trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, kartons tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
krāsu attiecības
tonālās attiecības
gaismēnas pielietojums
tehniskais izpildījums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Kompozīcija.
Uzdevums: Figurāla kompozīcija ar vismaz 3 (trīs) cilvēka figūrām. Tēma tiks paziņota
eksāmena dienā.
Materiāli: Gruntēts kartons (izmērs ~17x25 cm), eļļas vai akrila krāsas, otas, palete krāsu
jaukšanai, terpentīns (eļļas krāsām), trauciņš terpentīnam vai trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, kartons tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums – 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
formas un satura atbilstība kompozīcijas tēmai
formātam atbilstošs iekomponējums
gaismēnas pielietojums
tonālās un krāsu attiecības
tehniskais izpildījums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr. 4
Portfolio
(radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats)
Uzdevums: sagatavot pēdējā gada radoši māksliniecisku darbību ilustrējošu un apliecinošu
pārskatu, kur ietverti dabas studijās balstīti trīs darbi zīmēšanā, trīs cilvēka figūru skicēs, trīs
gleznojumos un trīs tonāli telpiskās figurālās kompozīcijās. Portfolio iekļautajiem darbiem ir
jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri. Piemēram: “Klusā daba ar apelsīniem” 2021.,
kartons/ eļļa, 40x50cm. Porfolio tiek sagatavots elektroniski pdf. formātā.
Kritēriji
portfolio darbu noformējums un atbilstība skaitam
formātam atbilstošs iekomponējums
gaismēnas pielietojums
tonālās un krāsu attiecības
tehniskais izpildījums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola
Jaņa Rozentāla Mākslas skola

Reģ. Nr. 3334303165
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048, Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
tālrunis 67601783, e-pasts: jrms@nmv.lv, www.nmv.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
25.03.2021.

Nr. 1-9-R/4

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBU, NORISES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS (kods 20V211001)
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9. punktu un
Profesionālās izglītības kompetences centra
“Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikuma 71.18. punktu

1. Šī kārtība nosaka izglītojamo uzņemšanu un iestājpārbaudījumu prasības, norisi un
vērtēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”
struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola”, (turpmāk – Skola) izglītības programmā
Vizuāli plastiskās mākslas (kods 20V211001).
2. Uzņemšana Skolā notiek klātienē atklāta konkursa kārtībā, reflektantiem pretendējot 5.
klasē uz 24 vietām izglītības programmā Vizuāli plastiskās mākslas (kods 20V211001),
6.un 7. klasē – uz brīvajām vietām.
3. Ja valstī tiek pagarināti Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, uzņemšana Skolā notiek attālināti atklāta konkursa kārtībā.
4. Reflektanti klātienē kārto iestājpārbaudījumus zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā,
kompozīcijā un individuālas pārrunas.
5. Reflektanti attālināti kārto iestājpārbaudījumus sagatavojot portfolio (radoši
māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) ar trīs darbiem gleznošanā, trīs
darbiem zīmēšanā, trīs figurālām skicēm, trīs radošās darbības figurālās kompozīcijas
darbiem un individuālas pārrunas Zoom vai Google meet platformā.
6. Portfolio iekļautajiem darbiem ir jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri (“Klusā
daba ar apelsīniem” 2021., papīrs/ akvarelis, 20x30cm).
7. Portfolio (radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) iesniedz
elektroniski pdf formātā kopā ar iesniegumu Uzņemšanas komisijai par iestāšanos Skolā.

8. Uzņemamo izglītojamo skaitu precizē
iestājpārbaudījumiem skolas mājaslapā.

un

paziņo

1

(vienu)

dienu

pirms

9. Iestājpārbaudījumu norise un vērtēšana notiek saskaņā ar Skolas apstiprinātiem
iestājpārbaudījumu norises un vērtēšanas kritērijiem, pielikums nr.1, pielikums nr.2 un
pielikums nr.3.
10. Reflektanti tiek uzņemti Skolā pēc iestājpārbaudījumos iegūto punktu skaita dilstošā
secībā.
11. Ja vairākiem reflektantiem iegūto punktu skaits ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst
reflektants, kuram iestājpārbaudījumos nav nesekmīgu vērtējumu (mazāk kā 4 – gandrīz
viduvēji).
12. Iestājpārbaudījumu rezultātus var apstrīdēt 3 (trīs) dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu
rezultātu paziņošanas, vēršoties Skolā ar argumentētu iesniegumu.
13. Iestājpārbaudījumu darbi tiek veikti ar reflektantu personīgiem materiāliem. Skola
klātienes iestājpārbaudījumā nodrošina papīru zīmēšanas, skicēšanas, gleznošanai un
kompozīcijas pārbaudījumam.
14. Iestājpārbaudījumu darbi glabājas skolā 1 (vienu) mēnesi.

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs
Direktors

(paraksts*)
(paraksts*)

J. Dukāts
J.Ziņģītis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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Pielikums Nr. 1

1. diena
Zīmēšana.
Uzdevums: Vienkārša klusā daba no sadzīves priekšmetiem.
Materiāli: Papīrs (izmērs A3), zīmulis, dzēšgumija. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (3 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums (ievietošana lapā)
uzbūve
proporcijas
gaismas un ēnas pielietojums
raksturs

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Skicēšana
Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas lapas).
Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30x42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi,
flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
proporcijas
kustība
raksturs
zīmēšanas materiāla (ogle, sangīna u.c.) pielietojums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr. 2

2. diena
Gleznošana.
Uzdevums: Gleznojums no dabas – 2- 4 priekšmeti.
Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
toņu precizitāte
silti vēsās attiecības
tumši gaišās attiecības
ēnas laukums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Kompozīcija.
Uzdevums: Figurāla kompozīcija ar 2 - 3 (trīs) cilvēka figūrām. Tēma tiks paziņota klātienes
eksāmena dienā.
Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums – 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
atbilstība tēmai
darbības akcentēšana
krāsu laukumu skaidrība
tonālās un krāsu attiecības
tehniskais izpildījums

Kritēriji

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr.3
Portfolio
(radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats)
Uzdevums: sagatavot pēdējā gada radoši māksliniecisku darbību ilustrējošu un apliecinošu
pārskatu, kur ietverti dabas studijās balstīti trīs darbi zīmēšanā, trīs cilvēka figūru skicēs, trīs
gleznojumos un trīs tonāli telpiskās figurālās kompozīcijās. Portfolio iekļautajiem darbiem ir
jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri. Piemēram: “Klusā daba ar apelsīniem” 2021.,
papīrs/ akvarelis, 40x50cm. Porfolio tiek sagatavots elektroniski pdf. formātā.
Kritēriji
portfolio darbu noformējums un atbilstība skaitam
formātam atbilstošs iekomponējums
gaismēnas pielietojums
silti vēsās toņu attiecības
tehniskais izpildījums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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