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Apjoms:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību priekšmeta BURTU MĀCĪBA mērķis: 
 
Mācību priekšmeta burtu mācība galvenie pamatmērķi ir : 

• Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās 
izglītības pakāpē; 

• apgūt zināšanas un prasmes burtu mācībā; 
• veicināt audzēkņu vispusīgas personības attīstību; 
• veicināt radošo iztēli un fantāziju; 
• veicināt rūpīgu un precīzu attieksmi pret darbu. 

 

Mācību priekšmeta BURTU MĀCĪBA uzdevumi pa mācību gadiem: 
 

Mācību gads Uzdevumi 

Pirmais 

māc.gads 

6.klase 

Iepazīt burtu mācības dažādu burtu pamatus un dažādu burtu veidus. 
Ieskats burtu mācības vēsturiskajā attīstībā. 
Apgūt burtu mācības pamatus burtu konstruēšanā – bloka burtus. Radošs 
to pielietojums, konkrētas idejas realizācijā. 
Mehāniskās un optiskās atstarpes, to pielietojums tekstā. 
Apgūto zināšanu un iemaņu radošs pielietojums burtu un teksta 
kompozīcijās. 

Otrais māc. 

gads 

7.klase 

Apgūt burtu rakstību – tušas tehnikā, rakstība ar dažādu spalvu veidiem 
un to iekļaušana dažādās kompozīcijās ievērojot optiskās atstarpes. 
Radošs teksta pielietojums konkrētā idejas realizācijā. 
Vizuālā attēlojuma un teksta sasaiste radošās kompozīcijās. 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un kārtība 

Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi: 

1. Pozitīvo sasniegumu summēšana; 
2. Pārbaudes obligātums: audzēkņi saņem vērtējumu par izglītības programmas 

obligātā satura apguvi; 
3. Audzēkņa zināšanām, prasmēm un attieksmēm noteikto kritēriju atklātība un 

skaidrība – prasību kopums iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanai atbilstoši 
izvirzītajiem izglītības programmas, kā arī mācību priekšmeta programmas mērķiem 
un uzdevumiem; 

4. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek mācību stundās, audzēkņu mācību darbu 
skatēs, starpskatēs, izstādēs, konkursos. Vērtēšana notiek sistemātiski. 

Mācību gads, nedēļu skaits (34 nedēļas + 2 nedēļas mācību prakse) 

Stundu skaits nedēļā vienam audzēknim 
6. klase 7. klase 

2 2 
Kopējais mācību stundu skaits gadā vienam audzēknim 

68 (neieskaitot praksi) 68 (neieskaitot praksi) 

Kopā: 136 
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5. Pārbaudes darbā audzēknis apliecina zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes 
konkrētajam apguves līmenim atbilstošā uzdevumā. Mācību starprezultātu un 
galarezultātu pārbaudēs iekļautais mācību saturs atbilst mācību priekšmetu 
programmā noteiktajam. 

6. Audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 
raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni; 

7. Mācību priekšmeta vai tās daļas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma 
skalā:  

Apguves 

līmenis  

10 ballu 

sistēma  

Satura 

apguve 

procentos  

Skaidrojums  

10 (izcili)  95-100%  Augsts zināšanu un prasmju līmenis, kas pārsniedz mācību 

priekšmeta programmas prasības. Radoša pieeja. 

Izvērtēšana – prasme veidot spriedumus, prasme izvērtēt 

pēc izstrādātiem kritērijiem.   

Augsts 

apguves 

līmenis  

  

(apgūts)  
9 (teicami)  86-94%  Pilnībā apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības 

un iegūta prasme patstāvīgi un radoši pielietot iegūtās 

zināšanas. Sintēze – prasme savienot priekšstatus vai 

informāciju, veidojot jaunus, orģinālus spriedumus vai 

secinājumus. Prasme risināt problēmas, izmantojot 

vairākus informācijas avotus.   

8 (ļoti labi)  

  

  

77-85%  Pilnībā apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, 

taču reizēm trūkst prasmes patstāvīgi un radoši pielietot 

iegūtās zināšanas. Sasniegti darbam izvirzītie uzdevumi. 

Analīze – prasme sadalīt informāciju daļās, lai parādītu 

izpratni, sakarības.   

7 ( labi)  

  

68-76%  Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, taču 

konstatējami atsevišķi ir trūkumi to patstāvīgā realizēšanā 

un pielietošanā. Izmantošana – prasme izmantot apgūtās 

zināšanas jaunā situācijā.   

Optimāls 

apguves 

līmenis 

(apgūts)  

6 (gandrīz 

labi)  

59-67%  Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, taču 

patstāvīgais zināšanu un prasmju līmenis atsevišķās jomās 

ir nepietiekošs un nepārliecinošs.   

5  

(viduvēji)  

  

  

47-58%  Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, taču 

zināšanu līmenis vairākās jomās ir nepietiekošs un 

nestabils, kā arī trūkst iemaņu tās patstāvīgi pielietot. 

Izpratne – prasme demonstrēt, kā iegūtā informācija 

saprasta  

Pietiekams 

apguves 

līmenis   

(daļēji apgūts) 

4 (gandrīz 

viduvēji)  

35-46%  Gandrīz apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, 

taču zināšanu un prasmju līmenis daudzās jomās ir 

nepietiekošs. Zināšanas – prasme atcerēties vai atpazīt 

informāciju.   

3 (vāji)  23-34%  Mācību priekšmeta programmas zināšanas apgūtas 

virspusēji, vājš prasmju līmenis.   

Nepietiekams 

apguves 

līmenis   

(nav apgūts, 

vēl jāmācās)  

2 (ļoti vāji)  11-22%  Apgūtas atsevišķas mācību priekšmeta programmas 

zināšanas, taču nav prasmju tās pielietot.  
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 1 (ļoti, ļoti 

vāji)  

 0 -10%  Absolūts mācību priekšmeta programmas zināšanu un 

prasmju trūkums, nav veikti visi pedagoga definētie 

uzdevumi.  

 

Mācību sasniegumu vērtēšana: 
 

 Audzēkņa darbs tiek novērtēts ar vērtējumu „ieskaitīts/ neieskaitīts”: 
• uzsākot risināt tēmu - ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un 

konkrētā uzdevuma izpratni; 
• darba procesā - organizējot pārrunas par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to 

atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašnovērtējums, grupas biedru vērtējums, 
skolotāja vērtējums, starpskatēs, skatēs); 

 

Audzēkņa darbs tiek novērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā: 
 

• Kārtējā vērtēšana – vērojumi mācību darba procesā skolēnu sasniegumu 
konstatēšanai, organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas 
risinājumiem un to atspoguļojumu izvērtējot konkrētā darba rezultātu; 

• Vērtēšana tēmu noslēdzot - konstatējot skolēnu sasniegumu līmeni; 
• Noslēguma vērtēšana – izvērtējot kopējo situāciju vai sasniegumus. Apkopojošā 

vērtēšana - izvērtējot konkrēta darba rezultātu; tēmu noslēdzot- darbu skatēs; semestra 
un mācību gada beigās; izglītības programmas noslēgumā - izvērtējot noslēguma 
darba idejskices, darba zīmējumus un projektus, un gatavos darbus. 

Mācību sasniegumu galvenie vērtēšanas kritēriji: 

Vērtēšanas kritēriji darbu skatēs 

Vērtēšanas kritēriji 

skatēs  

Vērtējums 

punktos  

Vērtējuma skaidrojums  

 9-10  Augsti attīstītas analītiskās spējas, uzdevumus pilda ar dziļu 

izpratni. 

 6-8  Uzdevumus izprot un pilda atbilstoši uzdevuma prasībām. 

 4-5  Nespēj bez pedagoga papildus palīdzības izprast uzdevuma 

nosacījumus un izpildīt tos 

1. Uzdevuma izpratne 
 

 1-3  Neizprot uzdevumu būtību arī ar pedagoga palīdzību. 

9-10  Izceļas ar radošām, spilgtām idejām 

 6-8  Spēj patstāvīgi paust radosas idejas 

 4-5  Nespēj patstāvīgi paust savas radošās idejas, nepieciešams 

pedagoga atbalsts. 

2. Radošā ideja  

1-3  Nespēj radoši iesaistīties mācību procesā. 

 9-10  Izceļas ar radošiem, spilgtiem kompozīcijas risinājumiem, izcili 

pārzin izteiksmes līdzekļus. 

 6-8  Kompozicionālos risinājumus veido patstāvīgi, prot izmantot 

iepriekš apgūtās zināšanas jaunā situācijā. 

 4-5  Nespēj patstāvīgi piedāvāt kompozicionālos risinājumus, 

nepieciešams pedagoga atbalsts. 

3. Kompozicīcijas 
uzbūve 

 

 1-3  Nav izpratnes par kompozīcijas būtību.  

4. Tehniskais 9-10  Uzdevumi izpildīti tehniski augstā līmenī, precīci, atbilstoši 
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Vērtēšanas kritēriji eksāmenā: 

 

Mācību darba formas: 
Mācību procesa pamata darba forma ir grupas mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko 

zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem. Vienas mācību stundas ilgums – 40 min. 
Stundās tiek apgūtas zināšanas, prasmes un sabiedrības pieredze, tiek veidota attieksme pret 
konkrētā mācību priekšmeta tēmām un notiek mākslas zināšanu apguve. 
Darba gaitā ar audzēkņiem: 

• tiek veiktas pārrunas grupā, kur tiek izklāstīta tēma, uzdevums, mācību teorija,  
• ar pedagoga sistemātiskām individuālām konsultācijām tiek izpildīti katra atbilstošā 

semestra uzdevumi, 

iecerei. 

 6-8  Uzdevumi izpildīti atbilstoši uzdevumam un iecerei, ir nelielas 

neprecizitātes, izglītojamais orientējas tehniskajās iespējās. 

 4-5  Uzdevumi izpildīti pavirši, ir daudz tehnisku nepilnību, 

zināšanās un prasmēs ir ievērojami trūkumi. 

izpildījums  

 

 1-3  Darbi nav izpildīti atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (vai tie nav 

pabeigti), trūkst pamatzināšanu un prasmju. 

9-10  Izglītojamais izrāda īpašu, padziļinātu interesi par mācību 

procesu un uzdevumiem, augsta darba kultūra. 

 6-8  Uzdevumus pilda apzinīgi, ar pozitīvu attieksmi pret mācību 

procesu. 

 4-5  Uzdevumus veic inerti, bez īpašas intereses. 

5. Attieksme pret 
mācību procesu  

 

 1-3  Audzēknis nevēlas iesaistīties mācību procesā, dara bez 

intereses, nepilda pedagoga norādījumus. 

Vērtēšanas kritēriji gala 

eksāmenā 

Vērtējums 

punktos  

Vērtējuma skaidrojums  

 9-10  Augsti attīstītas analītiskās spējas, uzdevums tiek izpildīts 

ar padziļinātu izpratni, uzrādot radošu risinājumu. 

 6-8  Uzdevumu izprot un spēj patstāvīgi paust savu ideju un  

to izpildīt, atbilstoši prasībām. 

 4-5  Bez pedagoga palīdzības nespēj izprast uzdevuma 

nosacījumus un izpildīt tos. 

1.Darba ideja 

1-3  Neizprot uzdevumu būtību arī ar pedagoga palīdzību. 

9-10  Izceļas ar radošu un spilgtu kompozīcijas risinājumu,  

izcili pārzin burtu mācības pamatus. 

 6-8  Kompozicionālo risinājumu veido patstāvīgi, izmantojot 

iepriekš gūtās zināšanas un prasmes.  

 4-5  Nespēj patstāvīgi atrisināt kompozīcijas uzbūvi, 

nepieciešams pedagoga atbalsts. 

1. Kompozīcijas uzbūve 

1-3  Nav izpratnes par burtu kompozīcijas nosacījumiem 

9-10  Uzdevums izpildīts tehniski augstā līmenī, precīci un 

uzrādot izcilu darba kvalitāti. 

 6-8  Uzdevums izpildīts atbilstoši tehniskām prasībām un 

iecerei, ir nelielas neprecizitātes. 

 4-5  Uzdevums izpildīts pavirši, ir daudz tehnisku nepilnību. 

Darba tehniskais izpildījums 

 1-3  Darbs nav izpildīts atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (vai 

netiek pabeigts). 
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• audzēkņa individuāls radošs darbs ar paveiktā analīzi, izvērtējumu,  
• vielas padziļinātai apguvei organizētas mācību ekskursijas, muzeju un izstāžu 

apmeklējumi.  

 

Mācību darba metodes: 
Ar mācību metodi saprotam pedagoga un audzēkņu didaktiskās sadarbības paņēmienu 

sistēmu, ar kuras palīdzību audzēkņi apgūst jaunas zināšanas,  prasmes un iemaņas, vienlaikus 
attīstot arī savas izziņas spējas.  
Mācību metožu klasifikācija pēc zināšanu avotiem: 

• Dzīvā vārda metodes – sistemātiskā izklāsta jeb monoloģiskās metodes un pārrunu 
(jautājumu – atbilžu) jeb dialoģiskās metodes; 

• Darbs ar grāmatu – patstāvīgais darbs ar grāmatu; 
• Uzskates metodes – novērošana, demonstrēšana, ekskursija; 
• Praktiskās metodes - vingrinājumi. 

 
Mācību metožu izvēle ir joma, kas maz atkarīga no programmām, mācību grāmatām un 

materiālajiem resursiem, jo tikai un vienīgi skolotāja iniciatīva, prasme, talants un izdoma 
nosaka to, kā skolotājs veicamo uzdevumu aizvadīs līdz audzēkņa apziņai, kā nonāks līdz 
programmā ietverto prasmju un iemaņu sasniegšanai. 

• jautājuma jeb sokrātiskā, lai veicinātu skolēnu izziņas spēju attīstību, stimulētu 
skolēnu radošo procesu, attīstītu viņu prasmi izmantot zināšanas, formulēt domu un 
argumentēt viedokli; 

• atklājuma, lai padziļinātu skolēnu interesi par mācību priekšmetu, uzlabotu radošos 
sasniegumus, attīstītu domāšanu un prasmi patstāvīgi plānot, pieņemt lēmumus, 
izmantot dažādus informācijas avotus; 

• norādošo jeb direktīvo, lai sniegtu informāciju daudziem skolēniem vienlaicīgi un 
īsā laikā iepazīstinātu ar lielu informācijas apjomu. 
 

Mācību darba paņēmieni: 

• saruna – dod iespēju skolēniem un skolotājiem paust savu atšķirīgo pieredzi par 
konkrēto tēmu vai atšķirīgiem vērojumiem; 

• diskusija – ļauj noskaidrot atšķirīgus viedokļus kādas problēmas vai idejas risinājumā: 
• prāta vētra – veicina ideju radīt grupā; 
• spēle – atdzīvina darba procesu un rada darbam labvēlīgu atmosfēru; 
• pētījums – ļauj izpētīt kādu tēmu, kādas lietas uzbūvi vai tās iespējamās formas; 
• projekts – lieto patstāvīgu  vai grupas darba pētījumu veikšanai par kādu pašu izvēlētu problēmu; 
• eksperiments – ļauj patstāvīgi atklāt ko jaunu; 
• radošs individuāls darbs – ļauj patstāvīgi realizēt savas radošās ieceres; 
• radošs darbs grupās – nodrošina vienlīdzīgas piedalīšanās iespējas; 
• stāstījums – ļauj strādāt ar visu grupu vienlaicīgi; 
• demonstrējums – dod iespēju iepazīstināt ar jaunām mākslas tehnikām, paņēmieniem, tehnoloģijām; 
• darbu mape – liek darbus apkopot ilgākā laika periodā. 

 

Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums, mācību tehniskie 

līdzekļi, materiāli, instrumenti un uzskates līdzekļi: 
 

Visās mācību pakāpēs audzēkņi tiek nodrošināti ar mācību telpām mācību uzdevumu 
veikšanai – 26,9 kv. m. 
Audzēkņi mācību stundā ir nodrošināti ar šādu aprīkojumu: 

•  molbertiem, ķebļiem, galdiem  
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•  mācību un uzskates līdzekļu skapis ar dažādiem metodikas un darba materiāliem, 
•  podestiem, 
•  grafikas spiedi 
•  tāfeli, 
•  uzstādījumu paliktņiem, 
• grīdas lampu uzstādījuma izgaismošanai, 

Audzēkņi daļēji tiek nodrošināti ar mācību materiāliem. 
Mācību darba novērtējumam tiek izmantota skolas izstāžu zāle un mācību klases. 
Mācību darbu izstādēm tiek izmantotas skolas kamerzāle, vestibils, mācību klases un gaiteņi. 

Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība: 

 

 

Māc. g. 

sem. 

Mācību tēmas Stundu 

skaits 

Sasniedzamie rezultāti: zināšanas, 

prasmes, iemaņas 
6. klase 
1. sem. 

 

Burtu mācība – mākslas veids 
Burtu šrifti 
Bloka burti:(pamatproporcijas, 
konstrukcija) 
Bloka burtu pielietojums tekstā 

6.klase 
2. sem. 

Krāsu nozīme burtu mākslā 
Atšķirīgas tehnikas burtu 
rakstībā 
Burtu kopēšana(diagonālā 
pārnešana) 
Zīmēti fantāzijas burti 
Telpiski burti 

68 Gūt izpratni par burtu vēsturisko 
attīstību 
Gūt ieskatu burtu šriftu daudzveidībā 
Gūt tehniskas iemaņas burtu 
konstruēšanā 
Prast pielietot bloka burtus teksta 
radīšanā 
Gūt izpratni par krāsu nozīmi un to 
saskaņošanu 
Iepazīt atšķirīgas tehnikas un prast tās 
izmantot dažādos uzdevumos 
Iepazīt diagonālās pārnešanas iespējas 
(kopēšana) 
Attīstīt iztēli, zīmējot fantāzijas burtus 
Gūt izpratni par apjomu un praktiskas 
iemaņas telpisku burtu izveidē 

7. klase 
1 .sem. 

Tušas tehnika kaligrāfijā 
Līniju kolekcija(tuša) ar 
atšķirīgiem darba rīkiem 
Rakstība ar plakāta spalvu 
Rakstība ar platgala spalvu 
Spalvas rakstības pielietojums 
noformēšanas darbos 

 
7. klase 
2. sem. 

Iztēles darbi- netradicionālu 
burtu šriftu izveide 
Šrifta izvēles nozīme 
Burtu kopēšana 
Dažādu šriftu pielietojums 
noformēšanas darbos 
Teksta rakstība ar spalvu 

68 Gūt ieskatu kaligrāfijā  
Gūt izpratni par tušas rakstības 
tehniskajām iespējām 
Gūt praktiskas iemaņas darbā ar tušu 
(velce, ota, spalvas) 
Prast pielietot gūtās iemaņas  
noformēšanas darbos 
Attīstīt iztēli un radošumu 
Gūt izpratni par atbilstoša šrifta izvēles 
nozīmi 
Prast uzrakstīt tekstu ar tušu un spalvu, 
izmantojot gūtās zināšanas un iemaņas  
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