
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu pārbaudes darbs 8. klasei latviešu valodā 2019.gada aprīlī 

Rezultātu analīze 
 

Novada pārbaudes darbs 8. klasei sagatavots jau piekto gadu, un to veidojusi MA vadītāja. Pārbaudes darbu rakstīja 373 skolēni, nerakstīja 18 skolēnu. 

Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, šo darbu rakstīja vairāk par 51 skolēnu. Katras skolas vidējos apguves koeficientus var redzēt kopsavilkuma tabulā Nr. 1 (arī 

attēlā Nr. 1), datus pēdējo trīs gadu griezumā - attēlā Nr. 2 un apguves līmeņus novadu skolām kopumā procentuāli pārskatāmāk var aplūkot tabulā Nr. 2.  

Tabula Nr. 1.  

 

Šī mācību gada pārbaudes darba vidējā balle (5,51) ir nedaudz zemāka par iepriekšējo mācību gadu (pag. m. g. - 5,62 balles). Vidējais apguves 

koeficients šogad ir 0,52 (pag. m. g. – 0,56, aizpagājušajā gadā – 0,55). Desmit skolām šogad vidējais apguves koeficients ir augstāks par novada vidējo rādītāju, 

piecām skolām – zemāks. Skolēni pieļauj tādas pašas kļūdas kā iepriekšējo gadu darbos. Zināšanu līmeņi atspoguļoti 2. tabulā. Augsto apguves līmeni ir ieguvuši 

6% skolēnu (tāpat kā pagājušajā mācību gadā). Optimālais līmenis – 35% arī ir vienāds jau divus gadus, pietiekamais līmenis – 51% (pag. m. g. – 52%) un 

nepietiekamu vērtējumu ieguvuši 8% (pag .m. g. – 7%) skolēnu; pēdējais rādītājs pieaug katru gadu par 1%. Katras skolas pedagogi ir izvērtējuši apgūtās prasmes 

un uzlabojamās jomas, kuras raksturotas turpinājumā. Kādā no semināriem kopīgi tiks spriests par metodiskajiem paņēmieniem, kā uzlabot skolēnu sasniegumus, 

sekmēt individuālo izaugsmi. Atskaite nosūtīta elektroniski visiem pedagogiem. 

N. 

p. 

k. 

Skolas nosaukums 

Skolēnu 

skaits 

 

Apguves līmeņi 

Vidējais 

apguves 

koeficients 

Vidējā 

balle 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

(1-3) (4-5) (6-8) (9-10) 

1. Džūkstes pamatskola 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 0,45 4,8 

2. Irlavas pamatskola 17 1 6% 11 65% 5 29% - - 0,51 5 

3. Pūres pamatskola 23 2 12% 18 70% 2 12% 1 6% 0,45 4,74 

4. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. 36 - - 17 47% 19 53% - - 0,60 5,9 

5. Tukuma 2. pamatskola 37 2 5% 13 35% 22 60% - - 0,59 5,81 

6. Tukuma 3. pamatskola 14 3 21% 7 50% 4 29% - - 0,48 4,79 

7. Tukuma 2. vidusskola 61 6 10% 26 43% 19 32% 9 15% 0,57 5,72 

8. Tukuma Raiņa ģimnāzija 42 - - 24 57% 18 43% - - 0,57 5,6 

9. Tumes vidusskola 12 1 8% 8 67% 2 17% 1 8% 0,54 5,3 

10. Tukuma Vakara un neklātienes vsk. 8 5 63% 2 25% 1 12% - - 0,34 3,75 

11. Zemgales vidusskola 30 1 3% 15 50% 12 40% 2 7% 0,59 5,7 

12. Engures vidusskola 20 4 20% 8 40% 6 30% 2 10% 0,54 5,4 

13. Lapmežciema pamatskola 13 - - 4 31% 6 46% 3 23% 0,70 6,9 

14. Smārdes pamatskola 19 1 5% 12 63% 5 27% 1 5% 0,55 5,4 

15. Jaunpils vidusskola 31 - - 21 68% 9 29% 1 3% 0,58 5,64 

Kopā  373 28 8% 191 51% 132 35% 21 6% 0,52 5,51 



Tabula Nr.2 

Zināšanu līmeņi: Balles Skolēnu skaits Procenti 

Augsts 9-10 balles 21 6% 

Optimāls 6-8 balles 132 35% 

Pietiekams 4-5 balles 191 51% 

Nepietiekams 1-3 balles 28 8% 

Pozitīvie rādītāji/apgūtās prasmes: 

 izprot lasīto tekstu, pamato savu atbildi; 

 labi prot atrast tekstā vajadzīgās vārdformas;  

 prot veidot teikumus atbilstoši nosacījumiem (3. uzd.),  

 pārsvarā prot pareizi likt pieturzīmes 4.uzd. (VTL, SPT, tiešā runa); 

 ievēro vārdu pareizrakstību, no iekavām izvēloties pareizo vārdformu (4.2. uzd.); 

 prot plānot/strukturēt domrakstu; 

 pauž domrakstā interesantu viedokli. 

 

Raksturīgākās kļūdas: 

 visbiežāk kļūdījušies vārdu neesmu, atvilktne pareizrakstībā; 

 vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas (darb. v. nenoteiksme, izteiksmes, īpašības vārdu jauc ar īpašvārdu); 

 divdabja teiciena atpazīšana un atdalīšana; 

 visvairāk interpunkcijas kļūdu (ir arī ortogrāfijas un stila kļūdas) domrakstos; 

 neprecīzi izlasīti vai neizprasti uzdevuma noteikumi. 

 

Skolotāju komentāri, ieteikumi 

Interesanti, ka mūsdienu bērni (daudzi) neatšķir, ko nozīmē blēņa, nedarbs, ko huligānisms, dažreiz pat noziegums. Tikai viens skolēns izvēlējās rakstīt par 

sev nozīmīgām pasakām. 

Noteikti pievērsīsim uzmanību pieturzīmēm saliktos teikumos, darbības vārda formu pareizrakstībai un izteiksmēm. Radošo darbu analīze klasē, labāko 

piemēru iepazīšana un kļūdu skaidrojums. 

 Paldies par pārbaudes darba veidošanā ieguldīto darbu (atbilstošs/ļoti labi/labi sagatavots/).  

Paldies par lasīšanas tekstu, tas bija labs un aktuāls, iespējams, kāda no klasēm ieinteresēsies un vēlēsies apmeklēt izlaušanās istabu. Varbūt lasīšanas 

daļā varētu iekļaut kādu uzdevumu par frazeoloģismiem./Skolēnus vienmēr ieinteresē izvēlētie teksti./Teksts veiksmīgi izvēlēts; uzdevumi bija abiem variantiem 

līdzīgi. 

Arī nākamgad varētu būt līdzīgs darbs, ļoti pieņemami ir tas, ka no savrupinājumiem izmantots tikai divdabja teiciens. Ja tiktu iekļauti iespraudumi, tas 

tikai paši vienkāršākie: manuprāt, protams./ Saglabāt uzdevumu, kurā jāveido teikumi, ievērojot noteiktās prasības (tāpat kā 9.kl.eksāmenā). 

Arī nākamgad darbā vajadzētu iekļaut uzdevumus, kuros vērtē tikai skolēnu viedokli, nepievēršot uzmanību pieturzīmju lietojumam. 

 

Informāciju apkopoja MA vadītāja Iveta Āboliņa  

 



Attēls Nr. 1 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu vidējie apguves koeficienti 

PD latviešu valodā 8. klasei 2019. gada aprīlī 

 



 

Attēls Nr. 2 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu vidējo apguves koeficientu salīdzinājums 

PD latviešu valodā 8. klasei 2016.-2019.g. 

 


