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Darba forma 

Informatīvais seminārs latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājiem un 
novadu izglītības koordinatoriem 

Tēma, darba saturs 

1. 2011./2012.mācību gada valsts pārbaudes darbu latviešu valodā 
(mazākumtautību izglītības programmās) rezultāti.  (VISC Valsts 
pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas vecākā referente Ināra Zdanovska) 
 Skatīt prezentāciju pielikumā (LAT2…), kurā sniegts pārskats par valsts 
pārbaudes darbiem pagājušajā mācību gadā. Nozīmīgi ir ieteikumi gan 3., gan 6., 
gan 9.kl. skolēniem, kas izlasāmi prezentācijā. 
    Pašlaik tiek apspriests projekts par 9.kl.eksāmena mutvārdu daļu, respektīvi, 
atbild nevis 2 skolēni, kā tas bijis iepriekš, jo reizēm sadarbības daļā viens no 
skolēniem bieži ņem virsroku, bet telpā ienāk viens skolēns, izvelk tēmu, runā un 
atbild uz skolotāja jautājumiem.) Lūgums līdz 1.decembrim apspriest eksāmena 
daļas un jauno projektu (piebilde: projekts pie MA vadītājas) un aizsūtīt 
I.Zdanovskai atbildi uz prezentācijā redzamo e-pasta adresi. 

2. 2011./2012.mācību gada valsts pārbaudes darbu latviešu valodā rezultāti. 
(VISC Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas vecākais referents 
Kaspars Špūle) 
 Skatīt prezentāciju pielikumā (VPD_analize…). Tajā uzskatāmi izvērtēti valsts 
pārbaudes darbu 6., 9.un 12.klasei rezultāti. Prezentācijā liela uzmanība 
pievēršama secinājumiem, kuros ir būtiski ieteikumi mācību procesam, lai 
novērstu skolēniem raksturīgās kļūdas (īpaši 12.kl.skolēniem CE). 
 Komentāri prezentācijai: 6.kl.ieskaitē pozitīvi vērtējama prasme izveidot 
virsrakstu, darboties ar sinonīmiem, atšķirt īpašības v.; negatīvi – pareizrakstība, 
teikumu un vārdu gramatisko formu veidošana, teksta mērķa noteikšana. 
 9.kl.eksāmenā pozitīvi vērtējama lasīšanas daļa, taču vissliktākie rezultāti 
pareizrakstībā, vārdu formu veidošanā un lietišķo rakstu rakstīšanā(!!!). 
 Tā kā 12.kl.eksāmens latviešu valodā bija pirmoreiz, tad nav korekti rezultātus 
salīdzināt ar iepriekšējiem mācību gadiem. Prezentācijā ir izlasāmi svarīgākie 
secinājumi par eksāmena rezultātiem (detalizēti par katru daļu atsevišķi), 
ieteikumi, ar kuriem vēlams iepazīstināt 12.kl.skolēnus. 
 Top metodisks materiāls par centralizēto eksāmenu 12.kl.latviešu valodā. 
Domājams, ka novembrī tas būs pieejams VISC mājas lapā. 
 2.daļas uzdevumā, kurā skolēniem jāizraksta no teksta īpaši valodas līdzekļi, ar 
ko tas atšķiras no citiem tekstiem, varētu arī turpmāk saglabāties tabula ar jau 
norādītiem valodas līdzekļu nosaukumiem (piem., sinonīmi, retoriskais jautājums, 
simboli, epitets u.tml.) un skolēniem ir jāizraksta tikai piemērs, taču lēmums vēl 
par to nav pieņemts. Arī šajā mācību gadā varētu būt dažādi tekstu veidi (gan 



publicistikas, gan daiļliteratūras). Ieteikums stundā skatīt dažādus tekstus, 
salīdzināt, ar ko tie atšķiras, kāds ir autora individuālais valodas stils. 
Par domrakstu tematiem – varētu palikt 3 temati, taču lēmums vēl nav pieņemts. 
Precīzāka informācija varētu būt pavasara seminārā. Svarīgi akcentēt domrakstos 
autora pozīciju – „es”, „manuprāt” u.tml.  
 Domraksts tika vērtēts pēc nedaudz citādākas tabulas nekā iepriekš. Galvenā 
izmaiņa – ja skolēns argumentācijā iegūst 3 vai 4 punktus, tad saņem 1 papildu 
punktu par to, ka nav faktu kļūdu. Arī ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdu 
skaits nedaudz palielināts. Jaunajā metodiskajā materiālā, domājams, tas viss būs 
atrodams. Vēlreiz izskanēja atgādinājums par to, ka tematu nedrīkst mainīt, 
jānoraksta precīzi, jo gadoties šādas kļūdas. 
  

3. Latviešu valodas skolotāju tālākizglītība un jaunie Latviešu valodas 
aģentūras izdevumi latviešu valodas skolotājam. (Latviešu valodas aģentūras 
Izglītības daļas galvenā speciāliste  – metodiķe  Vineta Vaivade) 
 Aktuālākā informācija vienmēr pieejama Latviešu valodas aģentūras mājas lapā: 
www.valoda.lv . Pirmsskolas skolotājiem paredzēti kursi no 2013.gada janvāra.  
Janvārī sāks veidot jaunas tālākizglītības programmas. Var sūtīt aģentūrai savus 
ieteikumus, kādas kursu programmas vēlētos apgūt. Ir iznākuši jauni materiāli 6 - 
8 g. veciem bērniem „Karuselis”, 4 – 5g.vecumam „Kabata”, pētījums par lielo 
sākumburtu lietošanu – to un citu informāciju var iegūt aģentūras mājas lapā. 
Sadaļā „Valodas apguve”, pēc tam uzklikšķinot uz „E-mācību līdzekļiem”, ir 
pieejami dažādi materiāli, ko var lejupielādēt. Tas pats attiecas uz projekta mācību 
materiāliem lapā www.bilingvals.lv, kas pagaidām vēl ir pieejami ikvienam, taču 
drīzumā pieeju šiem darbiem varētu slēgt. 

4. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas  Comenius 
apakšprogrammas projektu veidi un aktualitātes saistībā ar projektu 
iesniegšanu 2013.gadam.  (Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību 
braucienu nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa)  
 Par Comenius projektu ļoti plaša un detalizēta informācija ir pieejama mājas 
lapā www.viaa.gov.lv atbilstīgi pedagoga vai skolas interesēm un vēlmēm 
iesaistīties, pilnveidot sevi u.tml. 

5. Pedagogu darba vide  – ieteikumi tās  uzlabošanai. (Valsts darba inspekcijas 
Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja  Linda Matisāne) 
 Skatīt prezentāciju pielikumā (“Pedagoga_darba_vide...), kurā akcentēti 
galvenie pārkāpumi pedagoga darba vidē, kā arī ieteikumi, kā tos novērst, kā 
parūpēties par savu veselību, jo svarīga ir darbavietas atbilstība normām, cilvēka 
rīcība u.tml. 
 

Aktuāla informācija 
• Šajā mācību gadā 6., 9.un 12.kl. valsts pārbaudes darbu saturs un forma ir 

nemainīga. 12.klases CE nebūs vairs līmeņu, bet būs tikai procenti. Projektā 
paredzēts – lai skolēns saņemtu sertifikātu, darbā jāiegūst vismaz 10%. 

• Ir iznākusi I.Urbanovičas, R.Šūpolas, A.Vanagas grāmata “Latviešu valoda 
12.klasei”, un š.g.12.novembrī plkst.16:00 būs grāmatas atvēršanas svētki Rīgā, 
Biķernieku ielā 19, apgāda “Zvaigznes ABC” Skolu informācijas centra lasītavā. 

• Pielikumā apskatāms konkursa “Skolu literārie žurnāli 2013” nolikums. 
• Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskais seminārs notiks 

2012. gada 10. novembrī  plkst. 11.00  Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Lavīzes ielā 
2a. Ja ir kādam vēlme iestāties asociācijā, laipni tiekat gaidīti. 



• No 24.oktobra Rakstniecības un mūzikas muzejā atvērta izstāde "Smacenis". Tās 
uzmanības centrā – jautājums par radošo profesiju statusu sabiedrībā. Izstāde 
pievēršas rakstnieku un mūziķu dzīves un daiļrades apstākļiem Brežņeva laikā jeb 
padomju stagnācijas gados, kas sākas ar Čehoslovākijas notikumiem 1968. gadā 
un beidzas ar t.s. pārbūvi 1980. gadu vidū. Plašāka informācija 
http://rmm.lv/?p=8250 . 
Trešdien plkst. 17:30 notiks arī pirmais sarīkojums, kas veltīts izstādes tematikai. 
Pasākums "Klāva lietas" veltīts vienai no spilgtākajām personībām latviešu 
literatūrā - dzejniekam Klāvam Elsbergam. Plašāka 
informācija http://rmm.lv/?p=8238 . 

 
 
29.10.2012.                                          Materiālu sagatavoja MA vadītāja Iveta Āboliņa 


