


Snieguma līmeņu apraksta veidošana un tā 

izmantošana vērtēšanā mūzikā 

pamatskolas klasēs

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils Centra sākumskolas 

mūzikas skolotājas

Ritas Vēverbrantes

pieredzes stāsts



Kur smēlos pieredzi par izmaiņām vērtēšanas pieejā?

• Klausoties Kuldīgas novada Sākumskolas jomas koordinatores Indras Tīrumas kursus

• Vērtēšana skolēna izaugsmei (vērtēšanas satura izstrādes vadītāja Pāvela Pestova raksts par to, 

kas mainās vērtēšanā) 

• E-kurss skolotājiem – sadaļa par vērtēšanu (informācija par svarīgākajām izmaiņām vērtēšanas 

pieejā) 

• Vērtēšana katra skolēna izaugsmei (videoieraksts no Pāvela Pestova priekšlasījuma konferencē 

"Skola katram bērnam" 08.10.2020. par efektīvu atgriezenisko saiti klasē)

• Vērtēšana skolēna izaugsmei (videoieraksts no Pāvela Pestova priekšlasījuma konferencē 

"Lietpratība pamatizglītībā" 27.09.2018.) 

• Formatīvā vērtēšana – kas tas ir? (LU SIIC pētnieces Līgas Čakānes raksts par formatīvās

vērtēšanas principiem un to, kā to īstenot) 



SLA jeb rubrikas

• Palīdz skolēnam saprast, kādi ir kvalitatīva snieguma kritēriji, veidojas izpratne par 

prasmēm, kuras nepieciešams pilnveidot

• Nozīmīgi un pozitīvi ietekmē mācīšanu un mācīšanos 

• Ietver kritērijus, kas raksturo ilgtermiņa prasmi un izpratni

• Paredzēti vairākkārtējai lietošanai ilgstošā laika periodā



Snieguma līmeņu nosaukumi

S T A P

sāku apgūt turpinu apgūt apguvu pārsniedzu

mēģinu tuvojos sasniedzu pārsniedzu

1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 4. līmenis 

iesācējs darītājs lietpratējs eksperts

0 1 2 3

iesācējs pamatus jau apguvis prot jau labi lietpratējs



Snieguma līmeņu skaidrojums

S T A P

mēģina standartu tuvojas standartam sasniedz standartu pārsniedz standartu

Skolēna sniegumu var daļēji 

attiecināt uz apgūstamo 

prasmi, darbība ir neprecīza 

un aptuvena. Skolēnam 

nepieciešams atbalsts un 

regulāri pedagoga 

apstiprinājumi uzdevuma 

izpildei. 

Skolēna sniegums ir 

vispārīgs un tas nav 

noturīgs, kopumā 

attiecas uz nepieciešamo 

darbību. Skolēns 

demonstrē sniegumu 

pārsvarā patstāvīgi 

tipveida situācijā, 

dažkārt nepieciešams 

pamudinājums, lai 

sekotu uzdevuma 

izpildei.

Skolēna sniegums ir 

precīzs un tas ir noturīgs, 

tā pamatā ir pierādījumi 

un spriedumi. Uzdevumu 

izpilda patstāvīgi.

Skolēna sniegums ir 

precīzs, pārliecinošs un 

noturīgs. Spēj pamatot 

atbilstošās stratēģijas izvēli.

Skolēns demonstrē 

sniegumu zināmā tipveida 

situācijā, nepazīstamā un 

starpdisciplinārā situācijā.

Šis līmenis nenozīmē, ka 

skolēns ir pārsniedzis šajā 

klasē noteikto sasniedzamo 

rezultātu.



Kāds ir labs skolēnam izmantojams snieguma līmeņu apraksts?

• Kritēriji ir vienkārši, saprotami skolēniem

• Kritēriji nav interpretējami

Prasme, kas tiks 

vērtēta S T A P

Prast noteikt 

skaņdarba 

taktsmēru

Skaņdarba taktsmēru 

varu noteikt ar skolotājas 

palīdzību.

Dažreiz varu noteikt 

skaņdarba taktsmēru.

Varu noteikt skaņdarba 

taktsmēru.

Vienmēr nekļūdīgi varu 

noteikt skaņdarba taktsmēru.

Prasme, kas tiks 

vērtēta 
S T A P

Notis protu 

rakstīt precīzi

Daudzas notis uzrakstītas 

neprecīzi

Dažas notis uzrakstītas 

neprecīzi

Vairākas notis 

uzrakstītas neprecīzi

Vienmēr precīzi ir 

uzrakstītas visas notis



Kāds ir labs skolēnam izmantojams snieguma līmeņu apraksts?

• Redzama izaugsme starp dažādiem līmeņiem

• Ir saprotams, kas jāpaveic, lai nonāktu augstāk jeb demonstrētu labāku sniegumu

Prasme, kas tiks 

vērtēta S T A P

Atšķirt pēc 

skanējuma 

maršu

Dažreiz varu

noteikt, vai uzminēt, 

kad skan maršs.

Varu noteikt, kad 

skan maršs, bieži 

kļūdos.

Vairāku skaņdarbu 

skanējumā varu noteikt, 

kad skan maršs.

Vienmēr precīzi varu 

atšķirt marša skanējumu, 

nekad nekļūdos.



Kāds ir labs skolēnam izmantojams snieguma līmeņu apraksts?

• Ir izveidotas vairākas sadaļas/prasmes/kritēriji (kas tiks vērtēts)



Snieguma līmeņu aprakstā ir :
(kopsavilkums)

• 4 dažādi snieguma līmeņi 

• ir lietoti līmeņiem atbilstoši nosaukumi 

• snieguma līmeņi sakārtoti no kreisās uz labo pusi, ievērojot snieguma uzlabošanos

• katram līmenim ir/var tikt minēts iegūstamo punktu skaits

• vismaz 2 dažādas sadaļas/prasmes/kritēriji (kas tiks vērtēts)

• katrā sadaļā ir minēti konkrēti, skolēnam viegli saprotami 1 vai vairāki kritēriji 

• lietoti un izcelti atslēgas vārdi: ar palīdzību; palīdzība nepieciešama dažreiz, reizēm, 
ir dažas nepilnības; patstāvīgi; radoša, vienmēr u.c.



SLA- kā un kad tos lietot?

Pirms uzdevuma 

veikšanas

Darba vērtēšanai
Skolēnu iesaiste 

SLA veidošanā

Darba 

pilnveidošanai

Vērtējuma likšanai

Skolēnu savstarpējā 

vērtēšanā 



( l i ec ībā)
1.  klasē  no  Skola2030

Kopīgi muzicē,  piedzīvojot  
pozit īvas emocijas ,  

sadarbojoties

Pakārtotais SR 

Kopīgā muzicēšanā prot sadarboties ar citiem

Pakārtotais SR

Ir kolektīvās muzicēšanas iemaņas

Pakārtotais SR

Kopā ar citiem prot dažādas spēles un rotaļas



Kopīgā muzicēšanā prot sadarboties ar citiem

Pakārtotais SR



Ir kolektīvās muzicēšanas iemaņas

Pakārtotais SR



Kopā ar citiem prot dažādas spēles un rotaļas
Pakārtotais SR

Kopīgi muzicē, 

piedzīvojot 

pozitīvas 

emocijas, 

sadarbojoties





( l i ec ībā)
2.  klasē  no  Skola2030

Atpazīst  un muzicēšanā 
izmanto ritma elementus (4/4 ,  

3/4 taktsmēru,  pusnoti  ar 
punktu,  veselu not i ,  

ceturtdaļnoti  ar punktu un 
astotdaļnoti ) .  Saklausa un 
atšķir maršam un valsim 

raksturīgo tempu un 
taktsmēru.

Pakārtotais SR

Individuāli izpilda ritma vingrinājumu 4/4 taktsmērā

Pakārtotais SR

Zina nošu ilgumus, atšķir tos nošu rakstā

Pakārtotais SR

Atšķir pēc skanējuma valsi un maršu



Individuāli izpilda ritma vingrinājumu 4/4 
taktsmērā

Pakārtotais SR



Atpazīst un 

muzicēšanā 

izmanto ritma 

elementus. 

Saklausa un atšķir 

maršam un valsim 

raksturīgo tempu 

un taktsmēru.

Zina nošu ilgumus, atšķir tos nošu rakstā

Pakārtotais SR



Atšķir pēc skanējuma valsi un maršu

Pakārtotais SR

















SLA veidošanas secība:

• uzrakstiet sadaļas/kritērijus/prasmes, ko vērtēsiet dotajai prasmei

• ierakstiet LIETPRATĒJA jeb A līmeņa sniegumu (kādu sniegumu vēlaties sagaidīt 
no skolēniem) 

1. solis

• aprakstiet DARĪTĀJA jeb T līmeņa sniegumu

• miniet konkrēti, cik daudz trūkst jeb kāda atšķirība no A izpildījuma2. solis

• aprakstiet IESĀCĒJA jeb S līmeņa sniegumu

• miniet atslēgas vārdus, kas liecina par skolēna zemu sniegumu – ar palīdzību; 
neprot patstāvīgi; neizmanto; neprot nosaukt …

3. solis

• aprakstiet EKSPERTA jeb P līmeņa sniegumu (to, kas demonstrē radošu, 
analītisku jeb kaut nedaudz atšķirīgu pieeju no A līmeņa)4. solis




