
Tukuma, Engures un Jaunpils novada pārbaudes darbs 7.klasei latviešu valodā 2012.gada 26.-31.martā 

Rezultātu analīze 
Tabula Nr.1.  

 

Novada pārbaudes darbu veidoja MA vadītāja Iveta Āboliņa. Darbu rakstīja 332 skolēni, nerakstīja 19 skolēnu.  Ir samazinājies skolēnu skaits (par 50), 

salīdzinot pagājušā gada datus. Katras skolas vidējos rādītājus un apguves koeficientus var redzēt kopsavilkuma tabulā Nr.1 un apguves līmeņus novadiem kopumā 

procentuāli pārskatāmāk var aplūkot tabulā nr.2. Pārbaudes darba vidējais rādītājs ir 5,7 balles (pag.m.g.-5,2), vidējais apguves koeficients ir 0,58 

(pag.m.g.0,53). 

Tabula Nr.2 

Zināšanu līmeņi: Balles Skolēnu skaits Procenti 

Augsts 9-10 balles 8 2,41% 

Optimāls 6-8 balles 175 52,71% 

Pietiekams 4-5 balles 142 42,77% 

Nepietiekams 1-3 balles 7 2,11% 

N. 

p. 

k. 

Skolas nosaukums 
Izglītojamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

 

Vid.apguves 

koeficients  

Vid.balle 
Nepiet. Pietiek. Optimāls Augsts 

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

1. Džūkstes vidusskola 12 2 16,7% 6 50% 4 33,3% - - 0,48 4,8 

2. Irlavas vidusskola 17 - - 12 70,5% 4 23,5% 1 6% 0,57 5,6 

3. Pūres pamatskola 15 - - 5 33% 10 67% - - 0,61 6 

4. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. 29 - - 15 52% 14 48% - - 0,58 5,6 

5. Tukuma 2.pamatskola 44 - - 18 41% 25 57% 1 2% 0,61 6 

6. Tukuma 3.pamatskola 10 - - 3 30% 7 70% - - 0,63 6,1 

7. Tukuma 2. vidusskola 52 1 2% 18 35% 32 61% 1 2% 0,60 5,9 

8. Tukuma Raiņa ģimnāzija 31 - - 9 29,03% 21 67,74% 1 3,23% 0,63 6,1 

9. Tumes vidusskola 20 - - 9 45% 10 50% 1 5% 0,59 5,7 

10.  Tukuma Vakara un neklātienes vsk. 9 2 22% 3 33% 4 44% - - 0,52 4,9 

11.  Zemgales vidusskola 19 - - 10 52,63% 9 47,37% - - 0,53 5,3 

12. Engures vidusskola 26 - - 10 38,5% 14 53,8% 2 7,7% 0,63 6,2 

13. Lapmežciema pamatskola 13 - - 3 23% 9 69,3% 1 7,7% 0,67 6,4 

14. Smārdes pamatskola 12 1 8,3% 5 41,7% 6 50% - - 0,56 5,5 

15. Jaunpils vidusskola 23 1 4% 16 70% 6 26% - - 0,53 5,1 

Kopā  332 7 2,11% 142 42,77% 175 52,71% 8 2,41% 0,58 5,7 



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. 

Pozitīvie rādītāji/apgūtās prasmes: 

 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: 

 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 

 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. 

Skolotāji pozitīvi vērtē darba saturu un formu, izsaka vēlmi turpināt tradīciju. Ar šo PD analīzi skolotāji tiks iepazīstināti 2012.gada 30.augusta seminārā, kurā arī 

tiks pieņemts lēmums, vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas. Paldies pedagogiem par darbu, kā arī atzinīgajiem komentāriem un ieteikumiem!                                                        

 Informāciju apkopoja MA vadītāja Iveta Āboliņa (27.08.2012.) 


