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Labās prakses piemēra apraksts / vizītkarte 
 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Mērķauditorija Izglītības iestādes pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, izglītojamo vecāki 

Labās prakses piemērs “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas principi un metodes Rīgas 4. speciālajā 
internātpamatskolā”. 

Mērķis  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana ir objektīvs un profesionāls izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra 
izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās 
panākumiem, atbilstošu izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. 

Uzdevumi  Konstatēt katra izglītojamā mācību sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, kompetences un veselības stāvokli. 
 Motivēt izglītojamo pilnveidot savus mācību sasniegumus atbilstoši spējām. 
 Sekmēt izglītojamā atbildību par mācību darba rezultātiem. 
 Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju un individualizāciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 
 Veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību. 
 Regulāri veikt mācību procesa izvērtēšanu. 

Strukturēts piemēra 
apraksts 

Pārbaužu veidi mācību priekšmetos.                   
Speciālās izglītības mācību satura apguve un 10 ballu vērtēšanas skala. 
Mācību metožu būtība un mācību uzdevumu iespējamais risinājums.                                        
Mācību sasniegumu vērtēšana 1. - 3. klasēs.                                                                     
Mācību sasniegumu vērtēšana 4. klasē.                                                                           
Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji .                                                                        
Metodiskie ieteikumi izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanā skolas dokumentācijā “C” līmeņa klasēs.                                                                               
Izglītojamā pašvērtējums stundā.                                                                                 
Kompetenču vērtēšanas lapa profesionālās kvalifikācijas praktiskās daļas novērtēšanai. 

Sadarbība Rekomendāciju izstrāde izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas rezultatīvai īstenošanai; vecāku izglītošana un iesaistīšana 
mācību sasniegumu vērtēšanas procesā. 

Sasniegtais rezultāts Pedagogu zināšanas par mācību sasniegumu vērtēšanas struktūru, principiem un metodēm.  
Daudzveidīgu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formu un metožu izvēle.  

 
 
 



Labās prakses piemēra  

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas principi un metodes Rīgas 4. 
speciālajā internātpamatskolā” 

raksturojums 
 

Strukturēts pārskats par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Rīgas 4. speciālajā 

internātpamatskolā atvieglo  pedagogiem vērtēšanas procesu. 

Izglītojamo zināšanu pārbaude bez to vērtēšanas ir maz efektīva, jo katrs izglītojamais 

vēlas zināt sava darba rezultātu, gūt gandarījumu par izpildīto darbu. Vērtējums ir jāizskaidro. 

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu  vērtēšanas metodiskos 

paņēmienus un kritērijus nosaka pedagogs, ievērojot katra izglītojamā individuālās spējas, 

izaugsmes iespējas, veselības stāvokli. Mācību sasniegumu vērtēšanā tiek iekļautas ne tikai 

izglītojamo iegūtās zināšanas mācību procesā, bet vispārējās prasmes un iemaņas, kas sekmē 

mācību vielas apguvi, piemēram, saskarsmes prasmes, uzvedība, pašvērtējums. 

Liela nozīme ir izglītojamo pašvērtējumam. Pedagogam jāpalīdz kļūt par prasmīgiem 

pašvērtējuma veicējiem attiecībā uz pašu mācīšanos. Izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem bieži vien ir zems pašvērtējums, viņi nav pārliecināti par savām spējām, jāizmanto 

speciāli paņēmieni pārliecinātības paaugstināšanai. 

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem zināšanas un prasmes ir svarīgi novērtēt 

pozitīvi, lai viņos veidotos motivācija mācīties, attīstītos spējas darboties, tāpēc pedagogiem ir 

jāatrod labākā pieeja izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanai. Noteikti jāveic katra 

izglītojamā attīstības un sasniegumu dinamikas izpēte, lai iegūtu informāciju par izglītojamo 

spējām, zināšanu līmeni, noteiktu turpmākos uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Vērtēšanai jābūt regulārai un sistemātiskai, lai pārliecinātos, vai izvirzītie mērķi un 

uzdevumi palīdzējuši izglītojamiem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, vai notiek 

mācību sasniegumu attīstības dinamika. Vērtēšanas rezultātus nevar izmantot izglītojamo ar 

garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu salīdzināšanai, bet katrs izglītojamais jāvērtē 

individuāli.  

 

 



 
Pārbaužu veidi mācību priekšmetos 

 

Speciālās izglītības mācību satura apguve un 10 ballu vērtēšanas skala 
 

(Katrs nākamais līmenis ietver iepriekšējā līmeņa prasības) 
 

 Garīgā darbība Mācību vielas reproducēšanas apjoms Apguves līmenis 10 ballu skalā 

M
āc
īb

u 
sa

tu
rs

 Jēdzienu uztvere Fragmentāri Nepietiekams                 (1 - 3 balles) N 

Zināšanu 
iegaumēšana un 
izpratne  

30% - 40% Pietiekams                    (4 - 5 balles) P 
50% 

Optimāls         (6 - 7 balles) O 
60% - 70% 

Zināšanu lietošana 
standartsituācijās  

80%- 90% 
Labs                (8 - 10 balles) L 

100% 
   

Kas veic Pārbaudes veids Vērtēšanas veids Mērķis Forma un paņēmieni Vērtējums 

Pedagogs 

 Mācību procesa sākumā 
tiek veiktas pārbaudes 

 
 Mācību procesā tiek 

veiktas pārbaudes 

Ievadvērtēšana  
 
 
Kārtējā vērtēšana 

Izglītojamo sākotnējo zināšanu 
un prasmju līmeņa 
noskaidrošana 

 
Izglītojamo  sasniegumu 
konstatēšana ar nolūku tos 
uzlabot, veicināt  izglītojamo  
pastāvīgo darbu 

 Testa jautājumi 
 Jautājumi 
 Uzdevumi  
(kvalitatīvie, eksperimentālie, 

kvantitatīvie, grafiskie) 
 Referāti 
 Citi  

1-10 balles 

 Mācību procesa beigu 
posmā tiek veiktas 
pārbaudes 

Robežvērtēšana  
Mācību standarta prasību 
izpildes kontrole, izglītojamo 
zināšanu līmeņa, beidzot tēmu, 
klasi, mācību priekšmeta apguvi, 
ar mērķi novērtēt izglītojamo 
izglītības līmeni 
 

 Pārbaudes darbs par katras 
tēmas apguvi 

 Pārbaudes darbs mācību gada 
noslēgumā 

1-10 balles 

Izglītības 
iestāde, 
administrācija 

 Mācību procesa 
noslēgumā tiek veiktas 
pārbaudes 

Noslēguma 
vērtēšana 

 Pārbaudes darbi par tēmu 
apguvi 

 Tematiskie pārbaudes darbi 
par noteiktu tēmu apguvi 

1-10 balles 
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Pārbaudes darbu grafiks 
201__ . / 201__.  mācību gads 

 
/mācību priekšmets/  /klase, kurss/ 

 
Laiks vieta mācību 

procesā 
kontroles 

veids 
tēma piezīmes mācību 

posms 
mēnesis datums 

I 
se

m
es

tr
is
 

se
p

te
m

b
ri

s      

ok
to

b
ri

s      

no
ve

m
b

ri
s      

de
ce

m
br

is
      

II
 s

em
es

tr
is
 

ja
nv
ār

is
      

fe
b

ru
ār

is
      

m
ar

ts
      

ap
rī

lis
      

m
ai

js
      

__________Datums _________________ 

Pedagogs: __________________________ _____________________________ 

/paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 
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Pārbaudes darbu grafika paraugs 

2018. / 2019. mācību gads 

Datums 

2.,4.b klase 3.,5.b klase 6.,7.b klase 8.,9.b klase 1.a klase 2.,3.a klase 4.,5.a klase 6.a klase 7.,8.a klase 9.a klase 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, IP kods 21015811 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, IP kods 21015821 

03.09.2018.           
04.09.2018.   Ģeogrāfija      Ģeogrāfija  

05.09.2018.  Ģeogrāfija     Ģeogrāfija Ģeogrāfija  
Latviešu 

valoda un 
literatūra 

06.09.2018.  
Latviešu 
valoda 

 Dabaszinības    
Latviešu 

valoda un 
literatūra 

Latviešu 
valoda un 
literatūra 

Sociālās 
zinības 

07.09.2018.         Dabaszinības  

10.09.2018.      
Latviešu 

valoda un 
literatūra 

    

11.09.2018. Literatūra   Matemātika    
Mājturība un 
tehnoloģijas 

  

12.09.2018.          Dabaszinības 

13.09.2018.  Matemātika   
Krievu 
valoda 

 Dabaszinības    

14.09.2018.   Dabaszinības     Dabaszinības 
Sociālās 
zinības 

 

17.09.2018. 
Latviešu 
valoda 

     Matemātika Matemātika   

18.09.2018.    Ģeogrāfija  Mūzika    Matemātika 

19.09.2018.   Matemātika  Mūzika   
Krievu 
valoda 

Krievu 
valoda 

Ģeogrāfija 

20.09.2018.   
Mājturība un 
tehnoloģijas 

 Matemātika Matemātika     

21.09.2018. Matemātika       
Pasaules 
vēsture 

Mājturība un 
tehnoloģijas 
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Mācību metožu būtība un mācību uzdevumu iespējamais risinājums 

Metožu grupa Metodes nosaukums un būtība 
Mācību un audzināšanas uzdevumu 

iespējamais risinājums 

IZSKAIDROJOŠI 
ILUSTRATĪVĀS 

METODES* 

Dzīva vārda metodes 
 sistemātiskais izklāsts 
 pārrunas 
 „žetoni” runāšanai 
 diskusijas 

Uzskates metodes 
 demonstrējumi 
 mācību filma 
 darbs ar attēliem 
 ilgstoši patstāvīgi novērojumi 

Praktiskās metodes 
 laboratorijas darbi 
 praktiskie darbi 
 rakstveida vingrinājumi 
 darba lapas 
 grafiskie vingrinājumi 

Zināšanu uztvere, apjēgšana, uzmanības attīstīšana. 

Zināšanu sniegšana gatavā veidā, izmantojot dzīvo vārdu un uzskati. Skolēns saista jauno ar agrāk apgūto – viņš uztver, apjēdz, iegaumē, nodrošinot mērķtiecīgu 
darbību, neveidojot zināšanas izmantošanas prasmi. 

REPRODUKTĪVĀS 
METODES* 

SKAIDROJUMS 

Mācību formas un līdzekļi līdzīgu darbību vairāk reižu 
atkārtošanai: 
Algoritmizācija – darbības noteikumu secība, informācijas optimāla 
deva – rosina veikt darbības pēc parauga. 
Vingrinājumi ar naturāliem priekšmetiem, grāmatas materiālu. 
Intelektuālie vingrinājumi – salīdzināšana, klasifikācija u.c. 
Induktīvie vingrinājumi. Deduktīvie vingrinājumi. 

Zināšanu nostiprināšana, prasmju un iemaņu veidošana; 
atmiņas, valodas un motorisko spēju attīstība. 

INTERAKTĪVĀS 
METODES* 

SITUĀCIJU ANALĪZE 
Tiek izmantotas reālas situācijas, ko skolēni var saistīt ar dzīvi un savu 
pieredzi. Jāsagatavo situācijas apraksts, kur ir problēma. Norise: 
noskaidro – formulē – izvērtē – risini – pieņem lēmumu. 

Attīsta prasmi analītiski domāt, spēju pieņemt 
lēmumus, izvērtēt sekas. Skolēni trenējas izmantot savu 
pieredzi. 

PRATA VĒTRA Ideju ģenerēšanas veids, pierakstot uz tāfeles visus apgalvojumus, 
idejas, nekomentējot un nenovērtējot tos. 

Attīsta prasmi klausīties, nekritizēt citus, demokrātiski 
pieņemt lēmumus, trenē atmiņu – jāatceras, ko esi 
mācījies, zini. 

VIKTORĪNAS 

Ir aktivitātes, kurās pēc dotajiem jautājumiem skolēni atpazīst 
parādību, procesu. Skolēni sagatavo 10 – 12 jautājumus, ievērojot 
noteikumus, ka pirmie 3 – 4 jautājumi ir vispārīgi, otrie 3 – 4 ir 
konkretizējoši, nākamie jautājumi ir precizējoši. 

Organizējot mācību procesu, ļoti populāras ir spēles, jo 
tās atbrīvo no stresa, ļauj veidot pieredzi, teorētiski 
izdzīvojot kādu no dzīves sociālajām lomām vai 
situācijām. Spēles metode piemērota jebkuram 
vecumam, tikai tā prasa labu sagatavošanu. Spēles 
veicina izziņas spēju attīstību, nepiespiežot liek apgūt 
jaunas zināšanas, prasmes un izmantot jau apgūtās, 
stimulē skolēna darbības  radošo procesu, veicina 
mācību intereses attīstību, motivē iesaistīties, rada 
mācībām labvēlīgu, neuzspiestu atmosfēru, palīdz 
veidot iecietīgu attieksmi pret citiem dalībniekiem, 
veicina spriedzes samazināšanos. Ar spēles metodi var 
noskaidrot vērtību sistēmu, neuzspiežot vienu viedokli. 

LOMU SPĒLES Tiek dota situācija, lomu apraksti, noteikumi. Pēc lomu izspēlēšanas 
notiek pārrunas par norisi un rezultātiem. 

SIMULĀCIJAS 
SPĒLES 

Tiek dota situācija, kurā jāizspēlē kādā noteiktā lomā. Dalībnieki 
vienojās par lomām un tās īsteno. 

LIETIŠĶĀS SPĒLES Tiek dots spēles apraksts. Skolēni sadala lomas, izspēlē spēli, lietojot 
atbilstošus argumentus. 

* - metožu izmantošana vienkāršotā veidā atbilstoši skolēnu spējām un veselības stāvoklim 
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Mācību sasniegumu vērtēšana 1. - 3. klasēs 
 

Mācību priekšmets Stundas Prasmes 
Pārbaudes darbi. 
Galvenie mācību 

sasniegumi 

Liecība 1.semestra 
beigās. 

Liecība mācību 
gada beigās. 

Latviešu valoda un 
literatūra  
Krievu valoda 
Angļu valoda 
Matemātika 

Pedagoga mutisks 
vērtējums.  
Izglītojamā 
pašvērtējums.  

Pedagogs vērtē, 
vērojot, uzklausot 
skolēnu stundas 
laikā, darbojoties 
individuāli vai 
uzdodot īsus 
patstāvīgus darbus. 
Žurnālā – x, /, - . 
 

Darbos vēlami 
dažādu līmeņu 
uzdevumi. 

Tikai tos galvenos 
mācību sasniegumus, 
kurus var novērtēt ar  
“x” – apguvis. 

Pretī visiem 
galvenajiem mācību 
sasniegumiem –  
“x-apguvis”, “/-daļēji 
apguvis”,  
“- vēl jāmācās”. 

Dabas zinības 
Mūzika 
Vizuālā māksla 
Mājturība un 
tehnoloģijas 
Sports 

Pedagogs vēro 
skolēnus praktiskā 
darbībā, vērtē 
mutiski.  
Izglītojamā 
pašvērtējums. 

Žurnālā – x, /, - . Žurnālā – x, /, - . Tikai tos galvenos 
mācību sasniegumus, 
kurus var novērtēt ar  
“x” – apguvis. 

Visus galvenos 
mācību sasniegumus 
–  
“x-apguvis”, “/-daļēji 
apguvis”,  
“- vēl jāmācās”. 
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Mācību sasniegumu vērtēšana 4. klasē 
 

Mācību priekšmets Stundas Prasmes 
Pārbaudes darbi. 
Galvenie mācību 

sasniegumi 

Liecība 1.semestra 
beigās 

Liecība mācību 
gada beigās 

Latviešu valoda un 
literatūra 
Krievu valoda 
Matemātika 

Pedagoga mutisks 
vērtējums.  
Izglītojamā 
pašvērtējums.  

Pedagogs vērtē, 
vērojot, uzklausot 
skolēnu stundas 
laikā, darbojoties 
individuāli vai 
uzdodot īsus 
patstāvīgus darbus. 
Žurnālā – balles 1-10 
 

Vērtējums 10 baļļu 
skalā. 

Balles 1-10 Balles 1-10 

Angļu valoda 
Dabas zinības 
Mūzika 
Vizuālā māksla 
Mājturība un 
tehnoloģijas 
Sports 

Pedagogs vēro 
skolēnus praktiskā 
darbībā, vērtē 
mutiski.  
Izglītojamā 
pašvērtējums. 

Žurnālā – x, /, - . Žurnālā – x, /, - . Tikai tos galvenos 
mācību sasniegumus, 
kurus var novērtēt ar  
“x” – apguvis. 

Visus galvenos 
mācību sasniegumus 
–  
“x-apguvis”, “/-daļēji 
apguvis”,  
“- vēl jāmācās”. 

 
 
                      



Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji 

 

Būtiskākie bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem apmācības rādītāji: 

1. Vispārināšanas spējas domāšanas procesā. 

2. Spēja zināšanas un prasmes pielietot nestandarta situācijās. 

3. Zināšanu saprašanas līmenis. 

4. Spēja patstāvīgi pielietot zināšanas praksē. 

5. Spēja pieņemt pieaugušā palīdzību. 

 

Labs līmenis 

 frontālās apmācības procesā apguvis programmas materiālu, 
 iegūtās zināšanas, prasmes, uzkrāto pieredzi var izmantot nepazīstamās situācijās, 
 var vispārināt, savu darbību apzināti izskaidrot, domāšanā ievēro noteikto iekšējās 

darbības plānu, 
 patstāvīgi veic uzdevumus, skolotāja palīdzība nepieciešama grūtāko uzdevumu izpildē. 

 

Optimāls līmenis 

 saprot skolotāja frontālo stāstījumu, spēj iegaumēt mācību vielu, bet patstāvīgi 
vispārinājumus, secinājumus neveic, 

 mācību darbu organizē daļēji, nepieciešama skolotāja organizējošā un aktivizējošā 
palīdzība, 

 zināšanu un prasmju pielietošana neierastās situācijās ir apgrūtināta, darba temps 
palēnināts, kļūdu novēršanā iesaistās skolotājs, 

 iekšējās darbības plāns mācību darba atsevišķos posmos pārtraukts, nepieciešama 
skolotāja palīdzība tālākai darbībai. 

 

Pietiekams līmenis 

 mācību programmā ietvertās zināšanas un prasmes apguvis daļēji, 
 domāšanai raksturīgs inertums, darbu uzsāk un turpina līdz zināšanu pielietošanai jaunā 

situācijā, kad nepieciešams skolotāja padoms, 
 skolēna darbību nepārtraukti jāorganizē, jākontrolē, jānorāda uz galveno, 
 izskaidrot savu darbību bez skolotāja palīdzības skolēns nevar. 

 

Nepietiekams līmenis 

 frontālās apmācības līmenis nepietiekams, 
 nepieciešami ilgstoši tipveida uzdevumi, dažādi mācību paņēmieni, skolotāja 

skaidrojums, kontrole un individuālais darbs, uzdevuma nosacījuma atkārtošana, 
izskaidrošana, jāparāda un jānorāda, kā novērst kļūdas, 

 zināšanas apgūst mehāniski, ātri aizmirst, 
 atbilstoši spējām neizrāda centību mācībās. 

 

 

 



 
Individuālā karte 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 
 

/mācību priekšmets/ 

Klase  

Programma XX VISC Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai  vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

XX Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas direktora apstiprināta mācību priekšmetu programma 

Pedagogs  

Stundu skaits     

Mācību 
literatūras 
saraksts 

 

 

 
 
XX – labi – veic patstāvīgi vai ar netiešu skolotāja palīdzību  XX – viduvēji – ar skolotāja palīdzību  XX – vāji – ar pastāvīgu un tiešu 
palīdzību                

Nr. Temats 

St
un

d
u 

sk
ai

ts
 

D
at

um
s Apgūstamās prasmes un iemaņas 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 
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Nr. Temats 

St
un

d
u 

sk
ai

ts
 

D
at

um
s Apgūstamās prasmes un iemaņas 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

SASKAŅOTS 
Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas 
MP vadītāja ________________ V. Uzvārds 
___.___.201__. 



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

Motivācija  
 
 Augsts– izglītojamais ir aktīvs stundās, vienmēr interesējas par apgūstamo vielu, izpilda 

visus uzdevumus, atbild uz jautājumiem, pats uzdod jautājumus. Strādā patstāvīgi. 
 

 Optimāls – izglītojamais ir aktīvs stundās, interesējas par apgūstamo vielu, taču var 
novērsties uz blakus darbībām un lietām. Atbild uz jautājumiem, dažreiz kļūdās, jo nav 
dzirdējis tos. Strādā ar pedagoga kontroli. 

 

 Viduvējs – interesējas tikai par to apgūstamo vielu, kas izglītojamajam patīk. Bieži novēršas 
blakus darbībām un lietām. Atbildot uz jautājumiem, bieži kļūdās, jo neseko līdzi skolotāja 
stāstījumam. Strādā tikai ar pedagoga kontroli. 

 

 Nepietiekams – izglītojamo neinteresē tas, kas notiek stundā. Tikai mehāniski izpilda 
pedagoga uz- doto. Reti atbild uz pedagoga jautājumiem. Pedagogam grūti ieinteresēt 
izglītojamo iesaistīties jebkādās aktivitātēs stundā. 

 
Informācijas apguve 
 
 Augsts – izglītojamais izprot apgūstamo vielu pilnībā. 

 
 Optimāls – izglītojamais izprot apgūstamo vielu, taču izlaiž dažas detaļas. 

 

 Viduvējs – izglītojamais kopumā apgūstamo vielu ir uztvēris, taču neizprot kādu apgūstamās  
      vielas daļu vai ir kļūdains priekšstats par to. 
 
 Nepietiekams – izglītojamais apgūstamo vielu nav izpratis. 
 
Uzmanība  
 
 Augsts– izglītojamais spēj patstāvīgi virzīt savu uzmanību jaunās vielas apguvei un mācību  
      procesam, kā arī veicot dažādus uzdevumus un vingrinājumus. 
 
 Optimāls – izglītojamais spēj patstāvīgi virzīt savu uzmanību jaunās vielas apguvei un 

mācību procesam. Uzmanības novirzīšanās no apgūstamās vielas ir nenozīmīga. 
 

 Viduvējs – izglītojamais kopumā ir pietiekami uzmanīgs, taču bieži novirza savu uzmanību 
no apgūstamās vielas un mācību procesa uz blakus darbībām un lietām. 

 

 Nepietiekams – izglītojamais ir neuzmanīgs stundā, nespēj pievērst savu uzmanību jaunās 
vielas apguvei un mācību procesam. 

 
Domāšana  
 
 Augsts – izglītojamais spēj noteikt tēmas galveno domu, atklāj sakarības un atšķirības, kas  
      eksistē starp parādībām un priekšmetiem, balstoties uz pieredzi un iepriekš apgūtajām 
      zināšanām. 
 
 Optimāls – izglītojamais nosaka tēmas galveno domu, spēj atklāt sakarības un atšķirības, kas  
      eksistē starp parādībām un priekšmetiem tad, ja pedagogs kontrolē un vada izglītojamā 
      darbības. 
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 Viduvējs – izglītojamais tiek galā ar tiem uzdevumiem, kuri pamatojas uz iepriekš apgūtajām 
zināšanām un pieredzi. Jaunās vielas apguvē, atklājot sakarības un atšķirības, kas eksistē 
starp parādībām un priekšmetiem, pieļauj daudz kļūdu. Nepieciešama pastāvīga pedagoga 
palīdzība, kas dod iespēju izvairīties no kļūdām. 

 
 Nepietiekams – izglītojamais spēj izpildīt tikai tos uzdevumus, kas balstās uz praktiskām 

darbībām ar reāliem tēliem. Jaunās vielas apguvē izglītojamais nespēj atklāt sakarības un 
atšķirības, kas eksistē starp parādībām un priekšmetiem, jo nav attīstīta abstraktā domāšana. 
Pedagogs ne vienmēr var palīdzēt. 
 

Disciplīna 
  
 Augsts– izglītojamais pieņem visas pedagoga prasības un noteikumus, izpilda tos bez 

kontroles un atgādinājuma. Ir disciplinēts – vienmēr laikā ierodas uz stundām, iesaistās 
mācību procesā. 
 

 Optimāls – izglītojamais pieņem visas pedagoga prasības un noteikumus, taču ir 
nepieciešama kontrole no pedagoga puses. Ir disciplinēts – ja neierodas uz stundām vai 
nokavē, tam ir attaisnojošs iemesls. 

 

 Viduvējs– izglītojamais pareizi izprot visas pedagoga prasības un noteikumus, taču tos 
izpilda tikai tad, ja pieprasa pedagogs. Var būt disciplīnas pārkāpumi. Nav attaisnojoša ie-
mesla stundu kavējumiem. 

 

 Nepietiekams – ignorē vai nepieņem pedagoga prasības un noteikumus. Daudz disciplīnas 
pārkāpumu – mācību stundās var būt nedisciplinēts, agresīvs, bez iemesla neapmeklē 
stundas. 
 

Mutvārdu saziņa 
 
 Augsts– izglītojamais ir spējīgs izteikt skaidri savas domas, runā gan vienkāršiem, gan 

saliktiem teikumiem, prot komunicēties ar pārējiem klasesbiedriem un pieaugušajiem.             
Stundās atbild uz pedagoga jautājumiem, pats uzdod jautājumus atbilstoši mutvārdu             
valodas normām. 
 

 Optimāls – izglītojamais ir spējīgs izteikt savas domas, runā lieto dažādus pēc uzbūves 
teikumus, komunicējas ar pārējiem klasesbiedriem un pieaugušajiem. Stundās atbild uz              
pedagoga jautājumiem, pats uzdod jautājumus, taču dažreiz pieļauj stilistiskas kļūdas,             
nepieciešama pedagoga palīdzība. 

 
 Viduvējs – izglītojamais izsaka savas domas īsiem, vienkāršiem teikumiem, ar pedagoga 

palīdzību. Stundās pats jautājumus uzdod reti, uz pedagogu vai klasesbiedru jautājumiem 
atbild īsi, dažreiz ar kļūdām. Pastāvīgi nepieciešama pedagoga palīdzība. 
 

 Zems – nespēj izteikt savas domas, pastāvīgi nepieciešama pedagogu palīdzība. Stundās             
jautājumus neuzdod, uz pedagogu vai klasesbiedru jautājumiem atbild ar jā vai nē vai 
neatbild vispār. 

 
Darbs komandā 
 
 Augsts – izglītojamais labprāt iesaistās grupas vai pāru darbā, palīdz pārējiem grupas            

dalībniekiem. 
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 Optimāls – izglītojamais iesaistās grupas vai pāru darbā, taču ir nepieciešams pedagoga             
pamudinājums. 
 

 Viduvējs – izglītojamais iesaistās grupas vai pāru darbā tikai tad, ja pedagogs to pieprasa. 
Izglītojamais grupā darbojas bez intereses, nepalīdz pārējiem. 

 

 Nepietiekams – izglītojamais neiesaistās grupas vai pāru darbā. 
 
Problēmsituācija 
 
 Augsts – izglītojamais patstāvīgi prot atrast pareizo risinājumu problēmsituāciju gadījumā. 

 
 Optimāls– izglītojamais prot atrast risinājumu problēmsituāciju gadījumā, taču dažreiz 

nepieciešama pedagoga palīdzība, lai noteiktu efektīvāko risinājumu dotajai problēmai. 
 

 Viduvējs – izglītojamais vienmēr problēmsituāciju gadījumā vēršas pēc palīdzības pie 
pedagoga, jo pats nespēj atrast efektīvu risinājumu dotajai problēmai. 

 

 Nepietiekams – izglītojamais nespēj pats atrast risinājumu problēmsituāciju gadījumā. 
 

Praktiskais darbs 
 
 Augsts – izglītojamais pats patstāvīgi spēj praktiski pielietot un izmantot mācību procesā 

apgūtās zināšanas. 
 

 Optimāls – izglītojamais pats patstāvīgi spēj praktiski pielietot un izmantot mācību procesā 
apgūtās zināšanas bez īpašām kļūdām. 

 

 Viduvējs – izglītojamais tikai ar pedagogu palīdzību spēj tikt galā ar praktiskas dabas 
uzdevumiem, jo ne vienmēr prot pielietot un izmantojot mācību procesā apgūtās zināšanas. 

 

 Nepietiekams – izglītojamais nespēj patstāvīgi praktiski izmantot mācību procesā apgūtās 
zināšanas – neizprot saikni starp praktisko darbu un iegūtajām zināšanām mācību procesā. 

 
Pašvērtējums 
 
 Augsts  – izglītojamais objektīvi novērtē savu darbu stundā. 

 
 Optimāls – izglītojamais novērtē savu darbu stundā, taču dažreiz pašvērtējums nav objektīvs. 

 

 Viduvējs – izglītojamais savu darbu stundā pārsvarā novērtē neobjektīvi (pārāk zems vai 
augsts pašvērtējums). 

 

 Zems – izglītojamais nespēj novērtēt savu darbu stundā 
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Metodiskie ieteikumi izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanā skolas 
dokumentācijā “C” līmeņa klasēs 

 

Metodisko ieteikumu struktūra 

 Pirmajā ailē apkopoti mācību sasniegumi. Tās ir pašas svarīgākās zināšanas un prasmes 
katrā mācību priekšmetā. Skolotājs tās var papildināt. 

 Otrajā ailē – katrā priekšmetā apgūstamās prasmes raksturotas sīkāk. Apguves rādītājiem 
ir ieteikuma raksturs. Skolotājs tos var papildināt, sadalīt sīkāk vai apvienot.  

Dzimtā valoda 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Izprot dzirdēto  Prot klausīties citu cilvēku runu 
 Prot klausīties priekšā lasītu tekstu  

Prot norunāt no galvas literāru darbu  Runā no galvas dzejoļus, tautasdziesmas, mīklas, 
skaitāmpantus 

Ir sākotnēja lasītprasme  Pazīst burtus 
 Prot lasīt zilbes 
 Prot lasīt vārdus 
 Prot lasīt teikumus 

Ir rakstīšanas pamatprasme  Prot rakstīt burtus pēc parauga 
 Pazīst un raksta mazos rakstītos burtus 
 Pazīst un raksta lielos rakstītos burtus 

Prot atbildēt uz jautājumiem par 
izlasīto, dzirdēto, izjusto 

 Prot stāstīt par attēlu 
 Prot veidot īsus teikumus, atbildot uz 

jautājumiem 
Lasa ar izpratni  Lasa lēni un pareizi 

 Lasīto izprot 
 Atšķir dažāda žanra darbus (dzeja, proza) 

Prot rakstīt teikumus  Prot norakstīt rakstītu tekstu (burtus, zilbes, utt.) 
Ievēro mācītās ortogrammas rakstu 
darbos 

 Prot norakstīt iespiestu tekstu (burtus, zilbes, utt.) 
 Prot lietot lielo burtu teikuma sākumā 
 Prot lietot lielo burtu vārdos, uzvārdos 
 Prot lietot pieturzīmes teikuma beigās 
 Prot rakstīt īsu diktātu 

Prot izteikt savu attieksmi  Prot izteikt savu attieksmi par lasīto, dzirdēto, 
redzēto 

Latviešu valoda un literatūra 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Uztver un saprot atsevišķus vārdus, 
frāzes 

 Uztver un saprot lēni un skaidri runātus vārdus un 
frāzes 

 Uztver īsu tekstu par sadzīves tematiem 
Atkārto vārdus un frāzes pēc parauga  Prot pareizi atkārtot vārdus un frāzes 

 Prot lietot mācītās komunikatīvās frāzes 
Prot izlasīt vārdus, frāzes, īsus teikumus  Ir priekštats par latv. val. burtiem (zina daļu 

alfabēta) 



Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas Labās prakses piemēri 

18 

 Prot izlasīt vārdus, frāzes, īsus teikumus 
Apgūst rakstītprasmi latviešu valodā  Prot rakstīt mācītos burtus 

 Prot norakstīt vārdus, frāzes, īsus teikumus 
Uztver un saprot dzirdētā teksta galveno 
domu 

 Uztver lēni un skaidri runātu vienkāršu tekstu 
 Izrāda sapratni verbāli un neverbāli 

Lasa ar izpratni  Lasa lēni un pareizi 
 Lasīto izprot 
 Atšķir dažāda žanra darbus (dzeja, proza) 

Prot iesaistīties sarunā  Prot veidot frāzes, teikumus pēc parauga 
 Prot pareizi jautāt un atbildēt 
 Prot atstāstīt 
 Prot patstāvīgi veidot īsu stāstījumu 
 Prot iesaistīties dialogā 

Matemātika  

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Pazīst un zina skaitļus 100 apjomā  Prot noteikt pēc skaita kas vairāk, kas mazāk 
 Nosaka priekšmetu skaitu grupā 
 Izprot sakarību starp priekšmetu grupu, skaitli un 

ciparu 
 Pazīst, lasa un raksta skaitļus (līdz 5;10;20;100) 
 Nosaka skaitļa “kaimiņus”  
 Skaita no jebkura skaitļa turp un atpakaļ 

Saskaita un atņem 10 apjomā  Izprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības 
 Pazīst un lieto darbības zīmes (+un -) 
 Prot aprēķināt summas un starpības (+/-1 līdz +/-

9) 
Pazīst un zina lielumus un mērvienība  Prot raksturot priekšmetu novietojumu 

 Orientējas telpā un plaknē 
 Prot mērīt nogriežņa garumu (veselos cm) ar 

lineālu 
 Zina nedēļas dienas 
 Prot sadalīt uz pusēm 
 Lieto masas mērvienību kilograms 
 Lieto tilpuma mērvienību litrs 

Pazīst ģeometriskās figūras  Pazīst taisni, punktu 
 Pazīst liektu līniju, riņķi 
 Pazīst daudzstūrus: trijstūri, četrstūri 
 Saskata ģeometriskās figūras dabā, apkārtējā vidē 

Aprēķina izteiksmju vērtības (pēc 
analoģijas ar pirmo desmitu) 100 
apjomā 

 Sakaita un atņem 20 apjomā (bez pārejas citā 
desmitā) 

 Saskaita un atņem pilnus desmitus 
 Pieskaita un atņem viencipara skaitli (bez 

pārejas) 
Aprēķina izteiksmju vērtības ar 
kalkulatoru 

 Prot izmantot kalkulatoru 

Izpilda darbības ar mēriem  Lieto garumu mēru apzīmējumus cm, m  
 Nosaka laiku pēc pulksteņa stundas, minūtes 
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 Saskaita un atņem mērus 
 Zīmē norādītā garuma nogriezni 
 Salīdzina nogriežņus pēc garuma 
 Veic darbības ar naudu 

Risina vienkāršus teksta uzdevumus  Prot aprēķināt Cik kopā? 
 Prot aprēķināt Cik atlika? 

Dabas zinības 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Izprot laika ritējumu  Prot lietot jēdzienus: diena, nakts, vakars, rīts, 
diennakts 

 Mēnesis, gads, gadalaiks 
 Zina gadalaiku secību 

Pazīst dzīvās un nedzīvās dabas 
objektus tuvākajā apkārtnē 

 Pazīst izplatītākos augus skolas apkārtnē 
 Pazīst augu daļas – stumbrs, lapas, zieds, auglis, 

sēkla 
 Pazīst dažas izplatītākās sēnes 
 Ir priekšstats par indīgiem augiem un sēnēm 
 Pazīst izplatītākos dzīvniekus un nosauc to 
ķermeņa daļas 

Raksturo un salīdzina diennakts daļas 
un gadalaikus 

 Nosauc un atšķir gadalaikiem raksturīgākās dabas 
parādības 

Raksturo dzīvās dabas objektus un 
priekšmetus 

 Pēc dažādām pazīmēm grupē dzīvās dabas 
objektus un priekšmetus 

Ir priekšstats par cilvēka ķermeni un 
higiēnu 

 Nosauc ķermeņa daļas un raksturo to nozīmi 
 Zina ķermeņa kopšanas un higiēnas noteikumus 
 Zina, kā izsargāties no sadzīves traumām 

 
Mūzika  

 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Prot dziedāt mācītās dziesmas  Dzied no galvas dziesmas 
Prot darboties ar ritma elementiem  Izpilda pēc parauga ritma vingrinājumus 
Prot atšķirt mācītos mūzikas 
instrumentus 

 Prot noteikt attēlā redzamos, iepazītos mūzikas 
instrumentus 

 Pazīst un atšķir mūzikas instrumentus – bungas, 
klavieres, vijole 

Vizuālā māksla 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Prot strādāt apgūtajās tehnikās  Prot strādāt zīmēšanas, gleznošanas (ar guašu) 
tehnikās 

 Prot izmantot dažādus līdzekļus un darbarīkus 
(ota, zīmulis utt.) 

Ir priekšstats par krāsu īpašībām  Atšķir krāsas un prot pareizi tās izmantot 
 Prot saskatīt vienas krāsas daudzveidīgās 
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nokrāsas dabā, mākslas darbos 
Prot izmantot zīmējumā dažādas līnijas  Prot saskatīt daudzveidīgas līnijas apkārtējā vidē 

un uzzīmēt tās 
 Prot nosaukt dažādus līniju veidus 
 Prot izmantot zīmējumā mācītos līniju veidus 

Prot zīmēt vienkāršus siluetus pēc 
parauga 

 Prot zīmēt vienkāršus siluetus, izmantojot 
šablonu 

Prot veidot vienkāršus telpiskus 
objektus 

 Prot saskatīt vienkāršas dažādas formas 
arhitektūrā 

Prot pastāstīt par savu darbu  Prot vērtēt savu darbu  

Mājturība un tehnoloģijas 

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Ir zināšanas un izpratne mājkopībā – 
trauki, apģērbs, apavi – to dauzdveidība 
un kopšana 

 Ir izpratne par ikdienas un svētku apģērbu un 
apaviem 

 Ir izpratne par mājsaimniecības iekārtām – plīti, 
veļasmašīnu, putekļsūcēju 

 Ir izpratne par ikdienas un svētku galda klāšanu 
 Ir izpratne par apģērba un apavu kopšanu 

Ir izpratne par pārtikas produktiem  Ir zināšanas par veselīgu uzturu 
Ir sākotnējas prasmes mājsaimniecības 
darbos 

 Prot klāt brokastu galdu 
 Prot klāt pusdienu galdu 
 Prot sagatavot dzērienu 
 Prot sagatavot sviestmaizes 
 Prot sagatavot salātus 
 Kopj istabas augus 
 Prot izrotāt telpas svētkiem 
 Kopj skolas telpas un apkārtni 
 Gatavo ēdienu pēc dotās receptes 

Sports  

Mācību sasniegumi Apguves rādītāji 

Apguvis soļošanas tehniku  Prot iet cits aiz cita, norādītā virzienā, apejot 
priekšmetu, izklaidus, ar priekšmetu rokās, pāros, 
satvertās rokās, līklocī, ar uzdevumiem(pēc 
signāla apstāties, pietupties, palekties) 

Apguvis skriešanas tehniku  Prot pāriet no soļošanas uz skriešanu, un otrādi.  
 Skriet pa visu telpu dažādos virzienos, aiz 

ripojoša priekšmeta, skriet vienam aiz otra, 
līklocī ,no viena punkta līdz otram, uz norādītu 
vietu, skriet ātri un lēni, ķert citus un bēgt no 
ķērāja. 

Veic līdzsvara vingrojumus  Prot iet pa taisnu celiņu,  
 iet pa līkloču celiņu 
 iet pa virvi, kura novietota uz grīda 
 iet pa vingrošanas riņķi, kurš novietots uz grīdas 
 iet pa vingrošanas soliņu 
 Pārkāpt no riņķa riņķī, no kastes kastē 
 Uzkāpt un nokāpt pa trepēm,  
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 uzkāpt un nokāpt no soliņa 
 Pacelties pirkstgalos un nolaisties 
 iet uz pirkstgaliem, iet uz papēžiem, uz pēdu 
ārējām un iekšējām malām 

Apguvis lekšanas tehniku  Veic palēcienus uz vietas ar abām kājām, ar vienu 
kāju, ar abām kājām virzoties uz priekšu.  

 Pārlec pāri līnijai, auklai. Lec tālumā. Lec uz 
augšu, pārlec pāri priekšmetiem. 

Ir iepazinis sporta spēļu elementus  Tautas bumba, futbols pa mūri, kustību rotaļas ar 
dalībnieku ķeršanu. 

 Bumbas mešana basketbola grozā. 



Izglītojamā pašvērtējums 
stundā 

1.Tev patika stunda?  
 
 Jā 
 Nē  
 Daļēji 
 Cita atbilde  
 
2.Ko tu jaunu uzzināji un apguvi stundā? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.Kur tu dzīvē varēsi izmantoto iegūtās zināšanas? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.Ko tev patika darīt stundā? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.Ko tev nepatika darīt stundā? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.Kā tu vērtē savu darbu stundā (apvelc)?  
 
 Izcili strādāju stundā 
 Teicami strādāju stundā 
 Ļoti labi strādāju stundā  
 Labi strādāju stundā 
 Apmierinoši strādāju stundā  
 Nepietiekoši strādāju stundā 
                       
 
Paldies! 
000037 
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PKE praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji profesionālajai kvalifikācijai „Palīgšuvējs” 
Eksaminējamās personas kompetenču vērtēšanas lapa un iegūtie punkti 

            
Eksaminējamā persona ____________________________________________________ 
 

Profesionālās kompetences 
Profesionālo kompetenču izpildes skaidrojums – 

prasmes, iemaņas un attieksmes 

Komisijas 
vērtējums par 

kritērija izpildi 

Iegūto 
punktu 
skaits 

Darba procesa vērtēšana 

P
ie
ļa

ut
as

 
bū

ti
sk

as
 

kļ
ūd

as

P
ie
ļa

ut
as

 
ne

pi
ln
īb

as
 

Iz
pi

ld
īt

s 
pa

re
iz

i 

 

Spēja organizēt darba vidi 
un darbu atbilstoši darba 
drošības prasībām 
20 

Prasme uzturēt darba vidi sakoptu darba laikā un pēc 
darba veikšanas. 

2 3 5 
 

Prasme ievērot darba aizsardzības prasības darba izpildes 
laikā. 

2 3 5 
 

Darba apģērba atbilstība drošības noteikumiem. 2 3 5  
Prasme ievērot ugunsdrošības prasības. 2 3 5  

Tehnoloģiskā procesa 
izvēle un spēja pielietot 
darba instrumentus un 
iekārtas atbilstoši 
tehnoloģiskajam procesam 
30 

Prasme veikt tehnoloģisko procesu. 4 6 10  

Spēja izvēlēties un pielietot darba instrumentus pēc 
nozīmes. 

4 6 10 
 

Spēja izvēlēties un pielietot iekārtas pēc nozīmes. 2 3 5  

Radoša pieeja darba procesam. 2 3 5  

Izstrādājuma vērtēšana 

Spēja izpildīt darbu 
kvalitatīvi 
75  

Vaļējās malas apstrāde ar nolocītu vīli ar slēgtu griezuma 
malu  (platums, vīles kvalitāte, nostiprinājumi). 

5 10 15 
 

Prasme precīzi sekot tehnoloģiskās apstrādes secībai, 
shēmai. 

4 6 10 
 

Iekšējā locījuma apstrāde ar nolocītu vīli ar slēgtu 
griezuma malu  (platums, vīles kvalitāte, nostiprinājumi). 5 10 15 

 

Prasme precīzi sekot tehnoloģisko apstrādes secībai, 
shēmai. 

4 6 10 
 

Iekšējās malas apstrāde ar dubulto vīli 
(platums, šuves kvalitāte, nostiprinājumi) 

5 10 15  

Prasme precīzi sekot tehnoloģiskās apstrādes secībai, 
shēmai. 4 6 10  

Hidrotermiskā apstrāde 
HTA 
20 

Gludekļa darba režīma pareizā izvēle. 4 6 10  
Drošības noteikumu ievērošana HTA laikā. 4 6 10  

Spēja veikt darbu atbilstoši 
uzdevumam  
10 

Izstrādājuma izmēru atbilstība uzdevumam. 2 3 5  

Vīļu atbilstība uzdevumam. 2 3 5  

Spēja izpildīt darbu radoši 
5 

Prasme veidot vizuāli pievilcīgu un estētisku 
izstrādājumu. 

2 3 5 
 

 
PKE komisijas___________________________________________________________ 
priekšsēdētājs:                  <vārds, uzvārds, paraksts> 
 
PKE komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: ______________________________________________________________ 
                                          <vārds, uzvārds, paraksts> 
Eksaminācijas komisijas 
loceklis: _______________________________________________________________ 
                                         <vārds, uzvārds, paraksts>  
 

 
Kopā: 
Maks 160 p. 

 

*Komisijas vērtējums nedrīkst pārsniegt norādīto punktu skaitu, bet vērtēšanā var būt atkāpes norādīto 
punktu ietvaros. 
PKE komisijas katru prasmi novērtē vienu reizi (kļūdas labojums ar ierakstu „labotam ticēt” un parakstu). 
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CPKE „GALDNIEKA PALĪGS”  
Eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji  

 

 
Profesionālās 
kompetences 

 

Profesionālo kompetenču izpildes skaidrojums – 
prasmes, iemaņas un attieksmes 

Komisijas vērtējums par 
izpildi* 

Punktu 
skaits 

Ie
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i t
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īts
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Darba procesa vērtēšana  

Spēja organizēt 
darba vidi 
atbilstoši darba 
drošības 
prasībām 
(max 24) 

Prasme pirms darba uzsākšanas racionāli iekārtot 
darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām  

1-2 3-4 5-6  

Attieksme pret darba vidi darba laikā un tās 
sakopšana pēc darba veikšanas  1-2 3-4 5-6  

Prasme ievērot darba drošības prasības atbilstoši 
kokapstrādes instrumentu un darbmašīnu 
pielietojumam   

1-2 3-4 5-6  

Prasme veikt uzdevumu paredzētajā laikā 1-2 3-4 5-6  

Spēja strādāt ar 
materiāliem un 
atšķirt koku 
sugas     
(max 16) 

Prasme novērtēt materiālu kvalitāti un raksturot 
koku sugas 0 1 2  

Prasme izvēlēties tehniski pareizu kokmateriālu 
apstrādes veidu 

1 2 3  

Iemaņas kokizstrādājumu aizzīmēšanā 1 2 3  
Prasme sagatavju piegriešanā  1 2 3  
Prasme pielietot iepriekš sagatavotas līmes   1 2 3  
Prasme lasīt vienkāršus rasējumus  0 1 2  

Spēja pielietot 
nepieciešamos 
griezējinstru-
mentus un 
darbmašīnas  
(max 40) 

Prasme strādāt ar rokas instrumentiem 1-4 5-8 9-15  
Prasme strādāt ar rokas elektroinstrumentiem 1-4 5-8 9-15  
Iemaņas darbā ar kokapstrādes darbmašīnām 

1-4 5-8 9-10  

Izgatavotā kokizstrādājuma vērtēšana  
Spēja izpildīt 
darbu atbilstoši 
rasējumam   
(max 30) 

Izmēru atbilstība rasējumam 1-4 5-8 9-10  
Savienojumu izpildījums un to atbilstība leņķiem 1-4 5-8 9-10  
Ligzdu precizitāte un savstarpējā atbilstība 1-4 5-8 9-10  

Spēja izpildīt 
darbu kvalitatīvi 
(max 50) 
 
 

Ēvelējuma kvalitāte 1-4 5-8 9-10  
Zāģējuma kvalitāte 1-4 5-8 9-10  
Urbumu, ligzdu kvalitāte 1-4 5-8 9-10  
Salaidumu un montāžas kvalitāte 1-4 5-8 9-10  
Izstrādājuma tīrība 1-4 5-8 9-10  
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Mācību sasniegumu vērtēšanas principi 
 

 Atklātības un skaidrības princips - mācību priekšmetu standartos ir noteikts obligātais 
mācību priekšmetu saturs un prasības izglītojamā sasniegumiem. 
 

 Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips - iegūto izglītību vērtē, summējot pozitīvos 
sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošana un radošās darbības līmenī. 
 

 Vērtējuma atbilstības princips - noslēguma pārbaudes darbā izglītojamajam tiek dota 
iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu 
vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. 
Pārbaudes darbu organizācija nodrošina objektīvu vērtējumu. 
 

 Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips - mācību sasniegumu 
vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas pārbaudes formas, 
individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu. 
 

 Vērtēšanas regularitātes princips - mācību sasniegumus vērtē regulāri, lai pārliecinātos 
par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un pamatizglītība arī par 
attieksmēm un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, un pilnveidotu turpmāko 
izglītības procesu. 
 

 Vērtējuma iegūšanas obligātuma principu - izglītojamajam nepieciešams iegūt 
vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, 
izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir 
atbrīvots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
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