
Latviešu valodas un literatūras 

skolotāju MA seminārs 

Tukuma Raiņa ģimnāzijā 

2012.gada 30.augustā 



MA atskaite par 2011./2012.m.g. 

• 16.-18.08.2011.  - kursi „Mācīšanās un domāšanas 

prasmju attīstīšana latv.val.stundās” (12 st.) – 29 

skolotāji saņēma kursu apliecības. 

• 25.10.2011.  - informatīvais un pieredzes 

apmaiņas seminārs (uzstājās 8 ESF projekta 

5.posma dalībnieki). 

• 15.-16.03. 2012. - kursi „Tekstveides jautājumi 

pamatskolā” (12 st.). Seminārs par aktualitātēm 

valsts pārbaudes darbos. 



Olimpiādes 

 

Olimpiādes 

Rezultāts 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzin. 

Novadā 8./9.kl. 36 2 2 2 4 

Problēma 

        Skolēni diezgan maz interesējas par kultūras notikumiem valstī, 

maz oriģinālu pārspriedumu. 

Perspektīva 

        Rosināt skolēnus sekot līdzi kultūras jaunumiem, aktīvi 

iesaistīties tajos, lai bagātinātu savas zināšanas un pieredzi. 

Sasniegumi valstī – olimpiādē piedalījās 7 skolēni.  Tukuma 

2.vsk.skolniece N.Nordena ieguva 2.vietu (sk.Ī.Antone). 

Atklātajā latv.val.olimpiādē 7.klasei  Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

skolniecei  I. Vērpējai 2.vieta (sk.I.Šaripa). 



Olimpiādes 

 

Olimpiādes 

Rezultāts 

Dalībn. 

skaits. 

I  

vieta 

II  

vieta 

III  

vieta 

 

Atzin. 

Novadā 

11./12.kl. 

17 3 2 2 2 

Problēma 
        Šogad olimpiādes darbu veidoja LU grupa. Problēmas rada tas, ka olimpiādes 

saturs ir tik plašs, nenoteikts, tāpēc ir grūtības sagatavot skolēnus, jo nav skaidrs, 

kas olimpiādē tiks prasīts.  

 

         

Perspektīva  

       Rezultāti varētu uzlaboties, kad beigsies eksperimenti ar darba 

saturu un formu. 

         Sasniegumi valstī: piedalījās 3 skolēni.  Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

skolniece A.Smilgaine ieguva 3.vietu (sk.G.Vērpēja).  



Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs 

Problēma  
      Četri SZPD novadā ir  labs rādītājs, taču ar katru gadu aizvien 

mazāk skolēnu izvēlas to rakstīt latviešu valodniecībā vai literatūrā.  

         Perspektīva  
       Skolotāja rosinājumi, ieinteresētība, aktuālu tēmu izvēle. 

         Sasniegumi valstī - piedalījās 2 skolēni.  Tukuma 2.vsk.skolniece 

L.Rozentāle ieguva 2.vietu (sk.E.Korna) un Engures vsk.skolniece 

K.Ķīse ieguva atzinību (sk.A.Draveniece). 

 

SZPD  

Rezultāts 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzin. 

Novadā 4 1 1 2 - 

Reģionā 2 1 - 1 - 

Valstī 2 - 1 - 1 



 

Valsts pārbaudes darbi  

 
  Valsts pārbaudes darbu (6.un 9.klasei) 

plašāka analīze pieejama IP gadagrāmatā 
2012, kas atrodama IP mājas lapā un ir arī 
nosūtīta skolām. 

  Šajā prezentācijā piedāvātas tikai dažas 
diagrammas un pārskata tabulas. 

       Centralizētā eksāmena datu apkopojums 
būs oktobrī pēc VISC veiktās analīzes valstī. 



Valsts pārbaudes darbi  

Valsts ieskaite 6.klasei 

Mācību gads 
Vid.apg.koeficients 

6.klase 9.klase 

2007./2008. 0,60 0,60 

2008./2009. 0,57 0,58 

2009./2010. 0,63 0,62 

2010./2011. 0,62 0,61 

2011./2012. 0,66 0,64 

       Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, vidējais apguves 

koeficients abos valsts pārbaudījumos ir paaugstinājies. Šī gada 

sasniegumi iepriecina, jo ir redzams progress. 



Vidējie apguves koeficienti ieskaitē 6.kl. 



Valodas prasmju salīdzinājums 6.klasei  

pa mācību gadiem 



Skolu vidējie apguves koeficienti 6.klasei 



Novadu 6.klases izglītojamo rezultāti  

pa apguves līmeņiem 

Apguves līmeņi 
Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Izglītojamo 

skaits 

352 

0 0 2 57 80 86 62 48 16 1 

Kopā 2 137 196 17 

Procenti 0,57% 38,92% 55,68% 4,83% 



Apguves līmeņu salīdzinājums 6.klasei  

3 gadu laikā 



Eksāmens 9. klasei 

 Vidējie apguves koeficienti 9.klasei 



Valodas prasmju salīdzinājums 9.klasei  

pa mācību gadiem 



Skolu vidējie apguves koeficienti 9.klasei 



Novadu 9.klases izglītojamo rezultāti pa apguves 

līmeņiem 

Apguves līmeņi 
Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Izglītojamo 

skaits 

332 0 0 1 41 91 90 52 42 14 1 

Kopā 1 132 184 15 

Procenti 0,30% 39,76% 55,42% 4,52% 



Apguves līmeņu salīdzinājums pa mācību 

gadiem 9.klasei 



Novada pārbaudes darbs latv.val.7.klasei 

2,41% 

52,71% 

42,77% 

2,11% 

Apguves līmeņi procentos PD 7.klasei 

Augsts 9-10 balles

Optimāls 6-8 balles

Pietiekams 4-5

balles

Nepietiekams 1-3

balles



Secinājumi par novada PD 7.klasei 

• Salīdzinājumā ar pagājušā gada PD var secināt, ka šī 
gada rezultāti ir labāki, jo optimālo līmeni sasnieguši 
52,71% skolēnu (iepriekš bija 39%), pietiekamais 
līmenis ir samazinājies par 9%, t.i, šogad ir 42% 
(iepriekš 51%).  

• Pagājušajā gadā nepietiekams vērtējums darbā bija 
iegūts 31 skolēnam (8%), šajā mācību gadā tikai 7 
skolēniem (2,11%).  

• Mērķis -  paaugstināt rādītājus optimālajā līmenī – ir 
īstenots, taču darāmā vēl daudz. 

 



PD 7.klasei datu salīdzinājums ar 

iepriekšējo mācību gadu 

Mācību gads 

Vidējais apguves 

koeficients Vidējā balle 

2010./2011.m.g 0,53 5,2 

2011./2012.m.g. 0,58 5,7 

 Salīdzinot šī gada 7.klašu skolēnu rādītājus ar 

valsts ieskaiti 6.klasē,  tad rezultāti ir sliktāki, jo 

ieskaitē novadā vidējais rādītājs bijis 0,62. Jāņem gan 

vērā, ka valsts ieskaite ir plašāka ar klausīšanās un 

runāšanas daļu, kurās parasti ir augstāki rezultāti. 



Vidējie apguves koeficienti PD latv.val.7.klasei 
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Pozitīvie rādītāji/apgūtās prasmes PD: 

 
• labi veic lasīšanas uzdevumu;  

• labi izpildīts uzdevums, kurā bija jāieraksta 

trūkstošie burti; 

• prot likt pieturzīmes, ja teikumā ir viens 

komats; atpazīst tiešās runas teikumus, saskata 

VTL; 

• labi nosaka vārdšķiras (lietv., darb.v., īpaš.v.); 

• domrakstā ievērotas rindkopas, to secīgums. 

 



 

Raksturīgākās kļūdas PD: 

 • rūpīgi neizlasa uzdevumu nosacījumus (no teksta izrakstīt…); 

• jauc prievārdus un saikļus (pašreiz tos tikai mācās), apstākļa 
vārdu ar īpašības vārdu (veiksmīgi); 

• jauc sinonīmus ar antonīmiem, vārdšķiras ar teikuma 
locekļiem; 

• ortogrāfijas kļūdas (darb.v.tag.un pag.formas pareizrakstība, 
lietv.ar „ul”); 

• daži skolēni neprot izskaidrot vārdu savienojumus; 

• domrakstā daudz ortogrāfijas, interpunkcijas (saliktos 
teikumos, īpaši palīgteikumos, divdabja teic. atdalīšanai u.c.) 
un stila kļūdu (vārdu atkārtojums, neveiksmīga leksikas 
izvēle, nepareizas vārdu formas u.c.); 

• atsevišķos gadījumos neievēro rindkopas; 

• domrakstos trūkst oriģinālas pieejas formas un satura izveidē, 
interesantu faktu un personīgās pieredzes; 

• ne visi skolēni prot domu formulēt precīzi, skaidri un tēlaini. 

 



Skolotāju komentāri, ieteikumi par PD 

 • Šogad PD bija nedaudz vieglāks nekā pagājušajā gadā (lasīšanas 
teksts un teikumi). 

• Patika domrakstu temati un lasītprasmes 1.uzdevums gan apjoma, 
gan grūtību pakāpes ziņā. 

• Skolēni darbu veica ar prieku un interesi, jo bija dažādas grūtību 
pakāpes uzdevumi. 

• PD bija viegls, pārdomāts, interesants, ļāva novērtēt gan skolēnu 
sasniegumus, gan trūkumus. Uzdevumi bija pa spēkam pat 
skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Atbilstošs 7.kl.skolēnu zināšanu 
un prasmju atklāšanai. 

• Līdzīgi veidot PD arī turpmāk, ļoti laba vērtēšanas skala. 

• PD varētu iekļaut:  uzrunu vai uzrunas grupu interpunkcijas 
uzdevumā; nedaudz grūtākus uzdevumus; vairāk par 7.klasē mācīto 
mācību vielu latv.val. 

• Ieskaites darbu veidot 8.klasei, jo tad apgūta sarežģītāka sintakses 
viela (iespraudumi, savrupinājumi u.c.). 

• Ikdienā jāstrādā ar skolēnu leksikas paplašināšanu. 
 



MA galvenie uzdevumi 

2012./2013.m.g. 

• analizēt un pilnveidot vispārējās vidējās 
izglītības posma mācību saturu, izglītojamo 
sagatavošanu CE; 

• uzlabot skolēnu sasniegumus kā 
pamatizglītības, tā vispārējās vidējās izglītības 
pakāpē; 

• turpināt skolotāju tālākizglītošanu; 

• rosināt plašāk iesaistīties dažādos ar latv.val. 
un lit. saistītajos pasākumos, konkursos valstī. 

 



Aktualitātes 2012./2013.m.g. 

Olimpiādes 

Klases Novads 

(2.posms) 

Valsts 

(3.posms) 

8.,9.klasei 11.02.2013. 05.04.2013. 

11., 12.klasei 25.02.2013. 12.04.2013. 

Mazākumtaut. 

7-8.kl. 

26.10.2012. 30.11.2012.(I) 

11.01.2013.(II) 



Mācību līdzekļi 

•  Latviešu valodas mācību grāmatas 12.kl.(Zvaigznes ABC) 
manuskripts atrodas VISC.  

• 12.klases grāmatas pozitīvākās kvalitātes  ir divas:  

  1) labi teksti un analīzes paraugi  

              ( CE eksāmena 2.daļa), 

  2) interesanti tehniski pilnveidots skolēna CD, kur ir 
dažādi pašpārbaudes uzdevumi,  kuros, ja atbilde ir 
nepareiza, tiek piedāvāta konsultācija.  

!!! Pēc semināra nosūtīšu vidusskolas skolotājiem uz e-pastu 
latv.val.programmu., tematisko plānu un diagnosticējošo 
darbu12.kl., kā arī tematisko plānu 11.klasei. 



Dzejas dienas 2012 

• 18.septembrī plkst.16:00 Tukuma bibliotēkā 

tikšanās ar dzejnieku K.Vērdiņu. 

• 20.septembrī plkst. 13:00 Tukuma bibliotēkā 

“Gaistošo dzejnieku klubs”. Nedaudz teatralizēts 

pasākums, kur poētiskā kafejnīcā tiekas A.Čaks, 

A.Skujiņa, V.Grēviņš. Strīdi, flirts, dzeja, kā arī 

viktorīna. 

• No 11.septembra Durbes pilī būs apskatāma 

ekspozīcija “Raiņa un Aspazijas sarakste”. 



Noderīgas saites 

www.sazinastilts.lv  

 Pieejama vārdnīca, kurā  
šķirkļa vārdi tulkoti latviešu,  
krievu, angļu, franču un vācu 
valodā,  

    audiomateriāli, interaktīvi 
uzdevumi, klipi, intervijas un 
metodiskie ieteikumi 
skolotājiem. 

www.kinofilma.ucoz.lv 

 Daudz latviešu filmu 
sadaļā“Drāma”, piem.,  

   “Indrāni”, “Puika”, “Aija”, 
“Zvejnieka dēls”,  

   “Pūt, vējiņi!”, “Mērnieku 
laiki”, “Vilkaču 
mantiniece”, “Nāves ēnā”, 
“Vilkaču mantiniece”,  
“Purva   bridējs”, 
“Hamlets”, “Cilvēka bērns” 
u.c. 

 

http://www.sazinastilts.lv/
http://www.kinofilma.ucoz.lv/


www.epupa.valoda.lv  

             Tā ir elektroniska latviešu valodas 

vārdnīca, kurā ir pieejams 251 šķirklis., piem., 

vārds “grāmata” raksturots no 15 dažādiem 

aspektiem. Vēl atrodama palīgvārdnīca, 

izlokšņu kartes, raksti un grāmatas. Noderīga 

saite gan skolēniem, gan pedagogiem. 

 

http://www.epupa.valoda.lv/


Jaunumi kultūrā 

  LTV1 laikā no 2012.g.septembra 
līdz 2013.g.jūnijam (2 sestdienas 
mēnesī) demonstrēs 39 dažādu laiku 
labākos Latvijas teātra izrāžu 
ierakstus sasaistē ar diskusiju gan TV 
studijā, gan internetā. Raidījumu 
vadīs O.Rubenis. 

  Mērķis – kultūrmantojuma 
saglabāšana, kā arī kultūrizglītības 
procesa atklāšana. 



Skolotāju pieredze – dāvana kolēģiem 



 
CE darba saturs un forma, vērtēšana 

 

Šogad CE Rīgā vērtēja 5 skolotāji: E.Korna, L.Lauziniece, 

G.Ķirsone, M.Grīnfelde un I.Āboliņa. 



Veiksmīgu, radošu,  

panākumiem bagātu jauno 

mācību gadu! 


