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Ievads 

 

2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtoja 

izglītojamie, kuri apguvuši jauno mācību priekšmeta standartu (Ministru kabineta 

2008. gada 2. septembra noteikumi Nr. 715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”). 

Latviešu valodas eksāmena saturs bija vienāds gan izglītojamajiem, kuri apgūst 

latviešu mācībvalodas programmu, gan tiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības 

programmu. 

Latviešu valodas eksāmenam tika izvirzīti divi mērķi: 

 1) skolēnu zināšanu un prasmju apliecināšana atbilstoši vidējās izglītības 

standartam;  

2) rezultātu izmantošana vienam no konkursa atlases kritērijiem uzņemšanai 

augstākās pakāpes izglītības programmās.  

Šajā metodiskajā materiālā latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultāti un 

skolēnu sniegums tiek analizēti, lai secinātu, kā ir apgūtas mācību priekšmeta 

„Latviešu valoda” standarta obligātās prasības, kā arī meklēti risinājumi atsevišķu 

mācību satura jautājumu veiksmīgākai apgūšanai. Metodiskajā materiālā tiek vērtēts 

arī latviešu valodas eksāmena kā mērinstrumenta drošums un ticamība. Datu apstrādē 

tika izmantota programma „ITEMEN”. Šajā materiālā iekļauti arī pārbaudes darba 

uzdevumi un vērtēšanas kritēriji, kā arī skolēnu darbu fragmenti, lai komentētu 

skolēnu sniegumus. 

Metodiskais materiāls paredzēts gan latviešu valodas skolotājiem, gan 

skolēniem, kuri gatavojas kārtot centralizēto latviešu valodas eksāmenu, gan citiem 

interesentiem. Šajā izdevumā skolotāji varēs gūt idejas metodisko materiālu un 

pārbaudes darbu veidošanai. 

Paldies par sadarbību metodiskā materiāla sagatavošanā ārštata metodiķēm, 

latviešu valodas un literatūras skolotājām Inesei Lāčauniecei, Irēnai Pizānei, Inai 

Velbergai un Ivetai Vīdušai. 

 

Kaspars Špūle,  

VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents  

Rīgā, 2012. gada novembrī  
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Latviešu valodas eksāmena saturs 

 

 Lai iegūtu drošus un ticamus rezultātus par skolēnu sasniegumiem latviešu 

valodā, eksāmenā tika izmantoti standartizētas formas uzdevumi, kurus savukārt 

reglamentē VISC izstrādāti dokumenti. Veidojot eksāmena saturu, tiek ņemti vērā 

šādi dokumenti 

1) Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumu Nr. 715 „Noteikumi 

par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmetu standartiem” 1. pielikums „Latviešu valoda. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts” 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216); 

2) centralizētā eksāmena programma 

 (http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas/12/latv12.pdf); 

3) centralizētā eksāmena latviešu valodā paraugs 

(http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20110823_lv_ce_para

ugs.pdf). 

 

 Vēl 2010./2011. mācību gadā latviešu mācībvalodas vidusskolas beidzēji 

kārtoja latviešu valodas un literatūras eksāmenu, kurā bija trīs daļas: zināšanas un 

pamatprasmes (atbilžu izvēles uzdevumi par valodas sistēmu un tukšo vietu 

aizpildīšanas uzdevums, kurā pārbaudīja prasmi lietot interpunkciju); rakstīšana 

(pārspriedums 350–400 vārdu apjomā par vienu piedāvāto tematu, argumentējot ar 

latviešu kultūras vai latviešu literatūras faktiem); teksta analīze (īso atbilžu uzdevumi 

par vienu no trim piedāvātajiem daiļdarbiem vai to fragmentiem). Savukārt skolēni, 

kuri apguva mazākumtautību izglītības programmu, līdz šim kārtoja līdzvērtīgu 

eksāmenu kā latviešu mācībvalodas programmas apguvēji, tikai teksta analīzē 

skolēniem par vienu vai diviem daiļdarbiem bija jāveic atbilžu izvēles vai konkrēti īso 

atbilžu uzdevumi, kā arī papildus vēl bija mutvārdu daļa, kurā skolēni komentēja 

izteiktos viedokļus un veidoja dialogu ar intervētāju par kādu piedāvāto problēmu. 

Eksāmenu salīdzinājums apskatāms 1. tabulā. 

 

1. tabula. Eksāmena struktūra 
Latviešu valoda un literatūra (līdz 2010./2011.) 

Latviešu valoda (no 

2011./2012.) 
latviešu mācībvalodas 

programmās 

mazākumtautību izglītības 

programmās 

1. daļa. Zināšanas un pamatprasmes 

2. daļa. Rakstīšana (pārspriedums) 2. daļa. Teksta izpratne 

3. daļa. Teksta analīze 3. daļa. Literatūra 3. daļa. Tekstveide 

(pārspriedums) 

 4. daļa. Mutvārdu daļa  

 

 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmenā tika saglabāti zināšanu un 

pamatprasmju, kā arī rakstīšanas (tekstveides) pārbaudes uzdevumi. Latviešu valodas 

eksāmena 1. daļā (zināšanas un pamatprasmes) tika saglabāti atbilžu izvēles 

uzdevumi. Atšķirībā no iepriekšējo gadu eksāmeniem, pagājušajā mācību gadā 

skolēnu prasmes lietot pieturzīmes tika pārbaudītas ar atbilžu izvēles uzdevumiem. 

Eksāmena 2. daļu jeb teksta izpratnes daļu veidoja īso atbilžu uzdevumi, kuros tika 

pārbaudītas skolēnu spējas izprast saziņas situāciju, izteikt viedokli, lietot saziņas 

situācijai atbilstošus valodas līdzekļus un ievērot valodas kultūras normas. Valodas 
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eksāmena 3. daļā (tekstveidē) 2012. gadā tika piedāvāti trīs temati līdzšinējā viena 

temata vietā, bet visu trīs tematu atklāsmē vajadzēja argumentācijai izmantot Latvijas 

(līdz 2010./2011.  mācību gadam – latviešu) kultūras vai latviešu literatūras faktus.  

 Eksāmena uzdevumi pa daļām tika veidoti tā, lai 25–28 % vērtētu skolēnu 

iegaumēšanu un izpratni (nosacīti I izziņas līmenis), 40–44 % – skolēnu zināšanu un 

prasmju lietošanu (II izziņas līmenis) un 30–32 % – analīzes un produktīvās darbības 

līmeni (III izziņas līmenis). Uzdevumos, kas atbilst I izziņas līmenim, galvenokārt 

pārbauda, kā skolēni izprot valodas sistēmu, lieto valodas līdzekļus standarta 

situācijās. II izziņas līmeņa uzdevumos skolēni parāda, kā prot lietot mācību procesa 

laikā iegūtās zināšanas, savukārt III izziņas līmenī analizē piedāvātos tekstus, kā arī 

veido savus tekstus. I līmeņa uzdevumi ietverti eksāmena 1. un 2. daļā, II un 

III līmeņa uzdevumi iekļauti 2. un 3. daļā. 

 Eksāmena zināšanu un pamatprasmju daļā ir tikai objektīvi vērtējami 

uzdevumi, par katru pareizu atbildi skolēns var iegūt vienu punktu (26 punkti jeb 

29 % no eksāmena kopvērtējuma). Teksta izpratnes daļā ir gan objektīvi, gan 

subjektīvi vērtējami uzdevumi, 2. daļas uzdevumu kopējā vērtība ir 30 punkti jeb 

33 % no eksāmena kopvērtējuma. Tekstveides daļā ir viens uzdevums (pārspriedums), 

kura vērtēšanai izmanto standartizētus vērtēšanas kritērijus. Par tekstveidi skolēns var 

saņemt maksimālais punktu skaitu 34 jeb 38 %. Kopsummā skolēns var iegūt 

90 punktus (100 %). Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā tiek norādīts iegūtais 

kopvērtējums procentos un atsevišķi katrā eksāmena daļā – vērtējums procentos. 

Protams, pa daļām norādītā procentu summa neveido kopējo procentuālo vērtējumu, 

jo katras daļas īpatsvars ir atšķirīgs. 
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Latviešu valodas centralizētā eksāmena 
2011./2012. mācību gada rezultāti 

 

Skolēnu vidējie sasniegumi 2011./2012. mācību gada centralizētajā eksāmenā 

apkopoti 2. tabulā. Visu skolu skolēnu rezultātu sadalījuma histogrammas gan darbā 

kopumā, gan atsevišķi pa daļām un citus statistiskos datus var atrast VISC vietnē 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2012/, tāpēc metodiskajā materiālā 

tie sīkāk netiek analizēti. 

Latviešu valodas eksāmens ir viens no obligātajiem eksāmeniem, lai iegūtu 

vispārējo vidējo izglītību, to kārtoja 20650 skolēnu, no kuriem divi nesasniedza 5 % 

līmeni, lai varētu iegūt vērtējumu. 

Tā kā tas ir obligātais eksāmens, tad vidējiem sasniegumiem kopumā 

vajadzētu būt ap 50 %. Vidējais rezultāts (52.18 %) ļauj secināt, ka eksāmena prasības 

kopumā atbilst izvirzītajam mērķim. 

Vislabākie vidējie rezultāti ir valsts ģimnāziju beidzējiem (69.46 %), kuriem 

šis eksāmens ir viegls, savukārt vakarskolu un profesionālo skolu beidzējiem tas ir 

bijis grūts, jo vidējie sasniegumi ir 43 % robežās. 

  

2. tabula. Kopējie 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena rezultāti pēc 

skolu tipa 

Skolu tips Skolēnu vidējie 

sasniegumi (%) 

Skolēnu skaits Standartnovirze 

(SN) 

Vidusskolas 53.19 9463 15.5 

Vakarskolas 43.27 1578 13.2 

Ģimnāzijas 60.04 1550 13.2 

Valsts ģimnāzijas 69.46 2530 11.4 

Profesionālās un 

mākslas skolas 

42.68 5405 13.4 

Speciālās un 

internātskolas 

50.49 84 13.9 

Augstskolas 53.80 40 13.9 

Visas 52.18 20650 16.5 

 

2. tabulā ir norādīta arī standartnovirze (SN), kas norāda individuālo rezultātu 

izvietojumu attiecībā pret vidējo rezultātu. Teorētiski valsts pārbaudes darbos 

standarta novirzei vajadzētu būt 16–18 punktu robežās. Ja SN ir lielāka, tad skolēnu 

rezultāti ir vairāk izkliedēti un, piemēram, augstskolas var precīzāk veikt skolēnu –

reflektantu – atlasi pēc viņu sasniegumiem valsts pārbaudes darbā; ja SN ir mazāka, 

rezultāti ir blīvāki un atlasei nepieciešami precīzāki mērījumi. Ja valstī kopumā 

standartnovirze ir optimāla, tad atsevišķās skolu tipu grupās tā ir maza, kas savukārt 

izskaidrojums, ka šajās skolās skolēnu vidējie sasniegumi ir līdzīgi. Piemēram, valsts 

ģimnāzistu vidū SN ir tikai 11.4, tas nozīmē, ka vairumam skolēnu sasniegumi ir 

robežās no 58.06 % (69.46 % – 11.4 %) līdz 80.86 % (69.46 % + 11.4 %).  

Latviešu valodas eksāmena kopējie sasniegumi redzami 1. histogrammā; 

biežāk iegūtais rezultāts ir robežās no 0.41 līdz 0.46, kas ir zemāk nekā valsts vidējais 

sasniegums. 
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1. histogramma. Kopējie 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena 

rezultāti 

 
 

3. tabulā apkopoti skolēnu rezultāti, ņemot vērā izglītības iestāžu atrašanās 

vietu. Visvairāk skolēnu mācās Rīgā, līdz ar to viņu rezultāti ir visvairāk izkliedēti, jo 

standartnovirze ir 17.1. Kopumā vislabākie vidējie rezultāti ir pilsētu skolās, kas 

varētu būt skaidrojams ar to, ka tajās ir valsts ģimnāzijas un ģimnāzijas.  

 

3. tabula. Kopējie 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena rezultāti pēc 

urbanizācijas 

Urbanizācija 
Skolēnu vidējie 

sasniegumi (%) 
Skolēnu skaits Standartnovirze 

Rīga 51.58 6808 17.1 

Republikas nozīmes 

pilsētas 
51.51 4843 16.6 

Pilsētas 55.15 5919 15.8 

Lauki 48.84 3080 15.3 

 

Viens no eksāmena uzdevumu kvalitātes rādītājiem ir korelācijas koeficients, 

kas izsaka divu mainīgu lielumu savstarpējās sakarības stiprumu, proti, vai eksāmena 

atsevišķas daļas savstarpēji pārbauda vienas un tās pašas valodas prasmes, vai 

spējīgākiem skolēniem visās eksāmena daļās ir augsti rezultāti. Ja korelācijas 

koeficienta r vērtība ir mazāka par 0.4, tad tiek uzskatīts, ka korelācija ir zema, 0.4–

0.6 – laba, 0.6–0.8 – augsta, virs 0.8 – ļoti augsta. 4. tabulā ir attēlota korelācija starp 

eksāmena daļām.  

 

4. tabula. Korelācija starp latviešu valodas eksāmena daļām 

Daļa 1. daļa 2. daļa 3. daļa 

1. daļa  0.657 0.681 

2. daļa 0.657  0.746 

3. daļa 0.681 0.746  



8 

 

 Kaut arī eksāmena 1. daļā ir tikai atbilžu izvēles uzdevumi, korelācija starp 

1. un 2. daļu (0.657) un 1. un 3. daļu (0.681) ir augsta, tas nozīmē, ka 1. daļas 

uzdevumi ir savstarpēji saistīti ar pārējām daļām, pareizās atbildes nevarēja atzīmēt 

nejauši. Vislabākā korelācija ir starp 2. un 3. daļu, jo abās daļās skolēniem jāprot 

formulēt savas domas, veidot dažādu apjomu un veidu tekstus, ievērot valodas 

normas. 

  Zināšanu un pamatprasmju daļas (1. daļas) uzdevumu kvalitāti raksturo arī 

skolēnu vidējie sasniegumi jeb grūtības pakāpe, izšķirtspēja par katru uzdevumu. Tā 

kā 1. daļas mērķis ir pārbaudīt skolēnu pamatzināšanas un prasmes, tad jautājumiem 

nevajadzētu būt pārāk grūtiem vai pārāk viegliem, to ieteicamās vērtības ir no 0.2 līdz 

0.8. Lai definētu izšķirtspēju, vispirms datu apstrādes procesā tika izdalītas divas 

skolēnu grupas: A grupa (5978 skolēni) jeb skolēni ar augstu zināšanu līmeni un 

Z grupa (6104 skolēni) jeb skolēni ar zemu zināšanu līmeni. A un Z grupās 

iekļaujamo skolēnu skaitu nosaka datu apstrādes programma. Izšķirtspēja ir starpība 

starp A grupas un Z grupas pareizi atbildējušo skaitu (procentuāli). A grupas skolēnu 

zemākais vērtējums latviešu valodas eksāmenā ir 18 punkti no 26, savukārt Z grupas 

skolēnu augstākais vērtējums ir 12 punkti. Ja izšķirtspēja ir lielāka par 0.4, tad tā ir 

laba. Tai pārbaudes darbos nevajadzētu būt zem 0.2, izņemot gadījumus, ja ir bijusi 

pārāk augsta vai pārāk zema grūtības pakāpe. 

 5. tabulā ir apkopoti 1. daļas visu 26 uzdevumu statistiskie rezultāti – vidējais 

sniegums un izšķirtspēja. Rezultāti liecina, ka 2., 3., 6. un 7. uzdevums ir bijis par 

vieglu, savukārt 11. un 16. uzdevums ir bijis grūts, taču to izšķirtspēja ir bijusi laba. 

Vāja izšķirtspēja ir bijusi 10., 13., 14. uzdevumā, taču to grūtības pakāpe liecina, ka 

uzdevumi bijuši salīdzinoši grūti. Ar visvājāko izšķirtspēju (0.20) un vidējo grūtības 

pakāpi bijis 23. uzdevums, tas liecina, ka skolēni uzdevuma atbildes ir minējuši. 

 

5. tabula. 1. daļas visu uzdevumu statistiskie rezultāti 
Uzdevums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

0.64 0.86 0.89 0.60 0.49 0.82 0.89 0.39 0.57 0.38 0.29 0.39 0.47 

Izšķirtspēja 0.56 0.25 0.25 0.48 0.58 0.38 0.24 0.46 0.34 0.27 0.41 0.56 0.27 

 
Uzdevums 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

0.34 0.37 0.26 0.68 0.77 0.42 0.57 0.55 0.58 0.52 0.76 0.79 0.73 

Izšķirtspēja 0.22 0.50 0.29 0.38 0.41 0.35 0.52 0.63 0.61 0.20 0.29 0.44 0.42 

 

 Izmantojot datu apstrādes programmu „ITEMAN”, var secināt, kuras atbildes 

ir izvēlējušies skolēni. Par testa kvalitāti liecina tas, vai visas atbildes ir izvēlējušies 

vismaz 5 % skolēnu, tātad nav nevienas neticamas atbildes. Ja pareizo atbildi vairāk 

izvēlas Z grupas skolēni, tad testa jautājums ir neveiksmīgi izveidots. 

2011./2012. mācību gada eksāmenā tikai septiņos gadījumos kādu atbildi izvēlējušies 

mazāk kā 5 % skolēnu. Darbā divos gadījumos nepareizo atbildi A grupas skolēni 

izvēlējušies nedaudz vairāk kā Z grupas skolēni. Abi šie uzdevumi bijuši ar zemu 

vidējo sasniegumu (14. uzdevums – 0.34; 16. uzdevums – 0.26).  

 Eksāmena 2. un 3. daļas rezultāti analizēti, izmantojot datus par skolēnu 

vidējiem sasniegumiem un katra punkta biežumu (modu), kas ar zināmiem 

nosacījumiem ļauj izdarīt pieņēmumus par atsevišķu prasmju apguvi un uzdevumu 

kvalitāti. Lai argumentētu secinājumus, izmantoti arī skolēnu darbi, neatklājot ne 

autora vārdu, ne skolu un saglabājot pieļautās pareizrakstības un stila kļūdas. 
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Skolēnu rezultātu un sniegumu analīze zināšanu un 
pamatprasmju daļā (1. daļa) 

 

Šajā sadaļā analizēti 1. daļas rezultāti kopumā un katrs uzdevums atsevišķi. 

Lai novērtētu skolēnu sniegumus un uzdevumu kvalitāti, izmantojot programmu 

„ITEMAN”, analizēts katrs uzdevums. 

2. histogrammā apkopoti 1. daļas rezultāti, kuri liecina, ka uzdevumi bijuši 

vidēji grūti, jo apguves koeficients jeb grūtības pakāpe ir 0.57. Arī biežāk iegūtais 

rezultāts (0.54) ir ļoti tuvu vidējam rezultātam, kas liecina, ka 1. daļas rezultāti precīzi 

sadala spējīgākos un vājākos skolēnus. Maksimālos 26 punktus ieguvuši 54 skolēni, 

savukārt nevienu punktu – 11. 

Pirmās daļas 1.–8. uzdevumā pārbauda, kāda ir skolēnu izpratne par 

morfoloģiju un fonētiku, 9.–17. uzdevumā – par sintaksi un interpunkciju, 18.–

26. uzdevumā – par leksikoloģiju, valodas kultūras normām. Vislabāk skolēni 

izpratuši vārdu un frazeoloģismu nozīmes, pārzina kopā un šķirti rakstāmo vārdu 

lietošanu, kā arī valodas kultūras normas (vidēji – 0.71). Tāpat kā iepriekšējos gados, 

arī šogad viszemākie rezultāti ir par uzdevumiem, kuros tika pārbaudīta izpratne par 

sintaksi un prasme lietot pieturzīmes (vidēji – 0.42). 

 

2. histogramma. 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena 1. daļas 

rezultāti 
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1. uzdevumā pārbaudīja, kā skolēni apguvuši darbības vārda tagadnes formu 

lietošanu. 

 

1. Kuras rindas visu darbības vārdu tagadnes formās jāieraksta patskaņa burts „ā”? 

1. Slaist_______mies, liek_______s, māc_______s, vizin_______mies. 

2. Ros_______mies, uzved_______s, las_______t, lok_______s. 

3. Robežoj_______s, laboj_______mies, risin_______m, lidin_______ties. 

4. Kustin_______m, skait_______t, cīn_______s, mān_______mies. 

 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

1. 0.64 0.56 

A 16 27 4 

B 11 18 3 

C 9 19 1 

D 64 36 92 

  

Uzdevumā tikai vienā atbilžu variantā tika piedāvāti darbības vārdi, kuros 

visās tagadnes formās vajadzēja ierakstīt patskaņa burtu „ā”. Pārējos atbilžu izvēles 

gadījumos vienā vai divos no četriem vārdiem bija jāieraksta „a”. Šo uzdevumu 

veiksmīgi izpildījuši 64 % skolēnu. Arī izšķirtspēja ir augsta. Ņemot vērā, ka abu 

grupu skolēni pārsvarā izvēlējušies pareizo (D) atbildi, kā arī nepareizās atbildes 

izvēlējušies vairāk nekā 5 % skolēnu un A grupas skolēni šīs atbildes izvēlējušies 

mazāk nekā Z grupas skolēni, var secināt, ka uzdevums ir drošs un ticams, ka kļūdu 

cēloņi ir vienādi abu grupu skolēniem. 16 % skolēnu par pareizo atbildi ir izvēlējušies 

A variantu, jo vārds „likties” ikdienā bieži lietots nepareizi. 

 

2. uzdevumā pārbaudīja, kā skolēni zina divdabja pareizrakstību, ja divdabī ir 

līdzskaņa t noteiktā mija. 

2. Kuras rindas visos divdabjos jāieraksta līdzskaņa burts „s”? 

1. Aizme_______ta bumba, atve_______ta malka, atne_______ts pasts, apgrie_______ts dzīvžogs. 

2. Saplē_______ts šķīvis, sasi_______ta vāze, saspie_______ts auglis, nodzē_______ts sērkociņš. 

3. Uzpo_______ta istaba, salau_______ta sirds, atlai_______ts parāds, sabri_______ti zābaki. 

4. Aizsvie_______ta bumba, noau_______ta josta, aizgrū_______ta lode, pārgrau_______ts vads. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

2. 0.86 0.25 

A 6 12 1 

B 86 72 97 

C 4 7 1 

D 4 9 1 

 

2., 3. un 7. uzdevumu vidējie sasniegumi ir visaugstākie šajā daļā, uzdevumi ir 

par vieglu, arī izšķirtspēja ir zema. Tas nozīmē, ka arī Z grupas skolēniem šie 

uzdevumi ir bijuši salīdzinoši viegli.  

2. uzdevumā ļoti maz A grupas skolēnu ir kļūdījušies, Z grupas skolēni pārējās 

atbildes ir izvēlējušies līdzvērtīgi, tas nozīmē, ka uzdevums ir drošs un ticams, bijis 

maz iespēju minēt pareizo atbildi. Lai skolēni varētu precīzāk veikt šo uzdevumu, tika 
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piedāvāti vārdu savienojumi, nevis tikai divdabja formas. Skolēniem mulsinoši bijuši 

vārdi „apgriezts”, „salauzta” un „pārgrauzts”. 

 

3. uzdevumā pārbaudīja vārdu pareizrakstību. Skolēniem vajadzēja zināt, kurš 

līdzskaņa burts („g” vai „ k”) jāieraksta piedāvātajos vārdos.  

 

3. Kuras rindas visos vārdos var ierakstīt līdzskaņa burtu „g”? 

1. Lī_______sms, lū_______dams, trau_______damies. 

2. Kau_______dams, noli_______ts, izra_______ts. 

3. Klie_______dams, atslē_______ts, aizmi_______dams. 

4. Lie_______dams, spie_______dams, nā_______dams. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

3. 0.89 0.25 

A 5 12 1 

B 2 4 0 

C 89 74 99 

D 4 10 0 

  

Lai arī šis uzdevums ir bijis ļoti viegls, tomēr 11 % skolēnu (pārsvarā 

Z grupas) to izpildījuši nepareizi. Uzdevuma grūtības pakāpi paaugstināja tas, ka 

B atbildē visos vārdos varēja ierakstīt līdzskaņa burtu „k”, kā arī A rindas vārda 

„līksms” pareizrakstība. Skolēniem jābūt uzmanīgiem, lasot uzdevuma nosacījumu. 

Šajā uzdevumā D atbildē vārdā „lie__dams” var ierakstīt gan „k” (lieca), gan „g” 

(liedza), tas nozīmē, ka precīzi jāpārbauda visas iespējamās atbildes, lai nepieļautu 

kļūdu. 

  

Pavēles izteiksmes 2. personas daudzskaitļa formas pareizrakstību pārbaudīja 

4. uzdevumā. Veidojot atbilžu izvēles uzdevumus, darba grupa pētīja arī citu valstu 

pieredzi. Krievijā vienotajos eksāmenos (līdzvērtīgi Latvijas centralizētajiem) 

skolēniem piedāvā atbilžu izvēles uzdevumos, kuros pareizo atbildi veido atbilžu 

kombinācija. Šādi tiek paaugstināta uzdevumu grūtības pakāpe, skolēniem ir mazākas 

iespējas uzminēt pareizo atbildi, līdz ar to uzdevums kļūst drošāks un rezultāts 

ticamāks. 

 

4. Kurās rindās visās pavēles izteiksmes formās var ierakstīt līdzskaņa burtu „c”? 

1. Pēr_______iet! Nā_______iet! Ro_______iet! 

2. Nolie_______iet! Sa_______iet! Jau_______iet! 

3. Uzbrū_______iet! Mū_______iet! Mā_______iet! 

4. Salo_______iet! Tie_______iet! Uzvel_______iet! 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

4. 0.60 0.48 

A 16 26 5 

B 60 37 85 

C 10 18 3 

D 14 19 7 
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Uzdevumu veiksmīgi izpildījusi mazliet vairāk nekā puse no vidusskolas 

beidzējiem. Lai gan pavēles izteiksme tiek mācīta jau pamatskolā, tomēr ikdienā bieži 

ne tikai skolēni, bet arī sabiedrībā pavēles izteiksmi lieto nepareizi. Uzdevumā labi 

tiek sašķiroti skolēni pēc sniegtajām atbildēm, kas liecina, ka spējīgākie ir apguvuši 

pavēles izteiksmes formas. Tā kā Z grupas skolēni pārējās atbildes ir izvēlējušies ļoti 

līdzvērtīgi, tad var secināt, ka viņiem šīs zināšanas ir vājas. Grūtības sagādājusi vārda 

„salocīt” formas pareizrakstība, jo, visticamāk, arī A grupas skolēni to veidojuši 

nepareizi.  

 

 5. uzdevumā tika pārbaudīts, kā skolēni izprot vārda sastāvu, kuru sāk apgūt 

jau sākumskolā. Šogad vajadzēja atrast tos vārdus, kuri atvasināti ar piedēkli. 

 

5. Kurā rindā visi vārdi ir atvasināti ar piedēkli? 

1. Stunda, zobens, cilvēcība, priekškars. 

2. Purenes, lietussargs, sviests, labvēlība. 

3. Zilgans, bezjūtīgs, cildens, gudrība. 

4. Siltumnīca, iesarkans, vienlīdzīgs, paātrs. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

5. 0.49 0.58 

A 8 12 3 

B 9 16 3 

C 49 24 82 

D 34 48 13 

  

Lai gan vidējais rezultāts ir tikai 0.49, to veiksmīgi izpildījuši 82 % A grupas 

skolēnu. Tātad Z grupas skolēniem šis uzdevums ir bijis grūts (24 %).  Mulsinošākā 

atbilde ir bijusi D, jo to kā pareizo atzīmējuši 34 % skolēnu, tai skaitā arī 13 % 

A grupas skolēnu. Visticamāk, šie skolēni vārdā „cildens” nesaskatīja piedēkli, tāpēc 

par pareizo izvēlējās D atbildi, kurā tikai vienā vārdā („paātrs”) nav piedēkļa.  

 

 Pārsteidzoši labi rezultāti ir 6. uzdevumā, kurā vārdā vai vārda formā 

vajadzēja ierakstīt garā patskaņa burtu.  

 

6. Kurās rindās visos vārdos jāieraksta garā patskaņa burts? 

1. Ne_______tisks, m_______ģināt, jaun_______klis, bibliot_______ka. 

2. G_______lbis, t_______lpe, sp_______ldze, g_______lta. 

3. Māc_______jos, las_______jis, vēl_______jis, sac_______ja. 

4. Sak_______m, sasveicin_______mies, risin_______t, izcīn_______jām. 

A 1. un 2. 

B 2. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

6. 0.82 0.38 

A 6 14 1 

B 6 13 1 

C 6 14 1 

D 82 59 97 

 

  A grupas skolēniem šis uzdevums nav sagādājis grūtības, arī 59 % Z grupas 

skolēnu to izpildījuši labi. Nepareizi izvēlēto atbilžu kombinācija ir līdzvērtīga, tāpēc 

objektīvi nevar spriest, kuru vārdu pareizrakstību skolēni nepārzina. Iespējams, ka 
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otrās rindas (visos vārdos jāieraksta īsā patskaņa burts) iekļaušana tikai nepareizo 

atbilžu kombinācijā ir palīdzējusi vai traucējusi skolēniem precīzi atbildēt uz šo 

jautājumu. Lai gan šajā uzdevumā ir ļoti labi rezultāti, skolēnu rakstītajos tekstos šīs ir 

bieži sastopamas kļūdas.  

  

Viens no visvieglākajiem uzdevumiem, kurā ir maz izvēlēto nepareizo atbilžu 

variantu, ir bijis 7. uzdevums. Tajā pārbaudīja tādu vārdu un vārdu formu 

pareizrakstību, kuros ir vai nav jāraksta divi līdzskaņa burti „s”. 

  

7. Kuru rindu abos vārdos jāieraksta divi līdzskaņu burti „s”? 

1. Vi_______pēcīgākais, ledu_______puķe. 

2. Vi_______požākais, saule_______args. 

3. Vi_______tiprākais, mēne_______tari. 

4. Vi_______pusīgs, pilnmēne_______. 

A 1. un 3. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 2. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

7. 0.89 0.24 

A 3 7 0 

B 2 5 0 

C 89 75 99 

D 5 13 1 

 

Šo uzdevumu pareizi veikuši 89 % skolēnu, tikai 1 % A grupas skolēnu 

izvēlējušies citu (D) atbildi. Ceturtajā rindā iekļauts vārds „vispusīgs”, kas mazāk 

zināms skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. 

 

 No morfoloģijas un fonētikas zināšanu un pamatprasmju pārbaudes 

uzdevumiem visgrūtāk ir bijis noteikt, kuros vārdos ir pozicionālās līdzskaņu 

pārmaiņas (8. uzdevums). Šī uzdevuma mērķis bija pārbaudīt, cik labi skolēni 

pārvalda vienu no standarta pamatprasībām – izprot valodas sistēmas (fonētikas) 

jautājumus. 

 

8. Kurās rindās visos vārdos notiek pozicionālas līdzskaņu pārmaiņas? 

1. Augsts, zvejnieks, klēts. 

2. Diktāts, nav, sniegs. 

3. Kozdams, salauzts, krišana. 

4. Četrdesmit, atnest, izskriet. 

A 1. un 2. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

8. 0.39 0.46 

A 39 19 65 

B 17 27 6 

C 17 21 11 

D 27 33 18 

   

Uzdevumu veiksmīgi izpildījuši 39 % skolēnu. Rezultāti liecina, ka Z grupas 

skolēni šo uzdevumu veikuši vāji. 27 % skolēnu atzīmējuši, ka pareizā ir D atbilde, 

kurā neviena rinda nav pareiza. Tas nozīmē, ka skolēni vai nu nezina, kas ir 

pozicionālās skaņu pārmaiņas, vai arī tās jauc ar vēsturiskajām skaņu mijām. 
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Kopumā pirmos astoņus uzdevumus skolēni veikuši ļoti labi – vidējais 

sasniegums – 0.7. Visi uzdevumi atbilst pārbaudes darbu veidošanas prasībām. 

Pareizās atbildes atminēšana šajos astoņos jautājumos faktiski nebija iespējama. 

Augstie vidējie sasniegumi liecina, ka skolēniem ir labas zināšanas morfoloģijā, tikai 

tās vajadzētu ievērot, veidojot savus tekstus.  

  

Sintakses un interpunkcijas jautājumi tika iekļauti 9.–17. uzdevumā. Pirmo 

gadu eksāmenā skolēnu prasmi lietot un pamatot interpunkcijas normas tika piedāvāts 

pārbaudīt, izmantojot atbilžu izvēles uzdevumus. Veidojot uzdevumus, tika ņemts 

vērā nosacījums, ka teikumos drīkst būt tikai pareizi saliktās pieturzīmes vai teksts 

bez nepieciešamajām pieturzīmēm, lai skolēni netiktu maldināti. Nevienā gadījumā 

netika piedāvāts uzdevums – atrast kļūdu, novērst kļūdu un tamlīdzīgi. Arī mācību 

procesā biežāk tiek piedāvāts salikt pieturzīmes, nevis labot pieļautās kļūdas. 

  

Veidojot uzdevumus, jāņem vērā latviešu valodas interpunkcijā pieļaujamie 

paralēlvarianti, kā arī mācību un zinātniskajos materiālos lietotie dažādie 

valodniecības jēdzieni, lai apzīmētu vienu un to pašu lietu. Tā 9. uzdevumā, kurā 

skolēniem vajadzēja noteikt divdabja teicienus, viena no pareizajās atbildēs 

piedāvātajām teikuma konstrukcijām vairākos uzziņas materiālos tiek dēvēta arī par 

paplašinātu savrupinātu grupu, kuras pamatā ir divdabis. Mācību procesā to dēvē arī 

par divdabja teicienu.  

 

9. Kuros teikumos ir divi divdabja teicieni? 

1. Visapkārt brūkleņu mētras noliekušās no ogu smaguma, un vaivariņu 

    gaiss – tik smaržīgs un apdullinošs. 

2. Un miers ir pavisam citāds – tas ir laimes apstarots un mīlestības piepildīts. 

3. Atbrīvojušies viens no otra, uz īsu brīdi viņi sajūt atvieglojumu, bet tad                 

atkal cenšas atrast viens otru, apgalvojot, ka cilvēkam nav lemts būt vienam    

uz šīs pasaules. 

4. Lai tie, nenovērtējot trauslo mīlestības ziedu, iet katrs savu ceļu, katrs savu 

    mācību ieguvuši. 

A 1. un 3. 

B 2. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

9. 0.57 0.34 

A 12 25 2 

B 13 17 7 

C 18 18 17 

D 57 40 74 

 

 Pareizi uz šo jautājumu atbildējuši 57 % skolēnu, kas ir otrs labākais rezultāts 

uzdevumos par sintaksi un interpunkciju, arī izšķirtspēja ir normas robežās (0.34). 

Gan A, gan Z grupas skolēni (17 % un 18 %) par pareizu bija uzskatījuši C atbildi, 

pieļaujot, ka divdabja teiciens ir 2. teikumā, kurā divdabji ir gramatiskā centra 

sastāvdaļa. Pārējās atbildes A grupas skolēni izvēlējušies minimāli. 

 

 Gan mācību procesā, gan valsts pārbaudes darbos katru gadu tiek konstatēts, 

ka skolēni vāji apguvuši interpunkcijas normas teikumos ar tiešo runu vai citātu. 

10. uzdevumā skolēniem vajadzēja izvēlēties attiecīgo pieturzīmju kombināciju 

teikumā ar citātu.  
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10. Izlasi tekstu! 

„Vienas ir durvis karotei un dziesmai,” epifānijā rakstījis Imants Ziedonis □Vai karote 

apstājas mutes priekšā, kad dziesma nāk dziedādama?” 

Kuras pieturzīmes citāta atdalīšanai nepieciešamas □ vietā? 

1. Komats un pēdiņas. 

2. Kols un pēdiņas. 

3. Punkts un pēdiņas. 

4. Domuzīme un pēdiņas. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

10. 0.38 0.27 

A 34 33 33 

B 22 27 12 

C 38 27 54 

D 6 13 1 

 

 Šo uzdevumu veiksmīgi izpildījuši tikai 38 % skolēnu. 1/3 abu grupu skolēnu 

par pareizu izvēlējusies A atbildi (komats un pēdiņas), kas varētu liecināt, ka skolēni 

šo epifānijas fragmentu uztvēruši kā dzejoli, kurā katra rindiņā sākas ar lielo burtu. 

Epifānijā tie ir divi atsevišķi teikumi (Vienas ir durvis karotei un dziesmai. Vai karote 

apstājas mutes priekšā, kad dziesma nāk dziedādama?). Turklāt uzdevumā ietvertais 

gadījums, kad aiz piebildes sākas jauns teikums, nav tik bieži izmantots mācību 

procesā.  

 

 11. uzdevumā pārbaudīja prasmi lietot teikuma beigu pieturzīmes saliktā 

teikumā. Skolēniem vajadzēja atrast divus teikumus, kuru beigās jāliek izsaukuma 

zīme. 

 

11. Kuru teikumu beigās jāliek izsaukuma zīme? 

1. Es nespēju beigt priecāties par to, cik aizraujoša bija izrāde 

2. Cik skaista šogad ziema, cik balts sniegs un tīras ainavas 

3. Nāc ātrāk, mēs esam izvēlējušies sēdvietas 

4. Man tas gadījās netīšām, netiesājiet mani 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 
 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

11. 0.29 0.41 

A 13 16 9 

B 18 28 7 

C 29 13 54 

D 40 43 30 
 

 Lai gan saliktu teikumu beigu pieturzīmju lietošanu apgūst jau pamatskolā, 

tomēr šī uzdevuma rezultāts ir viens no zemākajiem eksāmena 1. daļā. Uzdevuma 

rezultāti ir ticami un droši, jo izšķirtspēja ir augsta (0.41), arī visas atbildes ir izvēlētas 

vienmērīgi. D (nepareizo) atbildi skolēni izvēlējušies vairāk nekā pareizo. Jāatzīmē, 

ka pareizo atbildi izvēlējušies tikai 54 % A grupas skolēnu. Var pieņemt, ka otro 

teikumu skolēni uzskatījuši par jautājuma teikumu, tāpēc to nav izvēlējušies par 

pareizo atbildi. Taču tad nepareiza izvēle ir trešais teikums, jo saliktā sakārtotā 

teikuma otrā neatkarīgā daļa pēc izteikuma mērķa ir stāstījuma teikums. Pirms skolēns 

atzīmē pareizo atbildi, noteikti ir jāizskata visas iespējamās atbildes, tad šādu 

nepamatotu kļūdu būs mazāk. 
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 Likt vai nelikt vārda „kā” priekšā komatu – vienmēr ir bijis sarežģīts jautājums 

(12. uzdevums). Pirms pieņemt lēmumu, vajadzētu secināt, kāda loma – saikļa, 

apstākļa vārda vai partikulas – konkrētajā teikumā ir vārdam „kā”, vai tas saista 

teikuma daļas vai vienlīdzīgus teikuma locekļus kopā ar vispārinošo vārdu, vai veic 

salīdzinājuma funkciju. 

 

12. Kuros teikumos pirms vārda „kā” jāliek komats? 

1. Viņš gribēja rīkoties kā pats atzina par labāku. 

2. To es kā noslēpumu pastāstīšu tikai tev. 

3. Dzīvot var dažādi, bet kā teicis kāds gudrais, „talants ir spēja pašam veidot 

    savu likteni”. 

4. Ievu ziedēšanas laikā cilvēki apstājas tādās vietās kā upju līčos un ezeru 

    krastos. 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

  

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

12. 0.39 0.56 

A 17 19 11 

B 39 16 72 

C 24 40 6 

D 20 25 11 

  

 Šis uzdevums ļoti labi vērtē skolēnus pēc viņu spējām. Lai gan vidējais 

sasniegums ir 39 %, izšķirtspējas indekss ir 0.56. Pareizi uz jautājumu atbildējuši 

72 % A grupas skolēnu, savukārt no Z grupas skolēniem – tikai 16 %. Spēju ziņā 

vājākie skolēni pārsvarā izvēlējušies D atbildi, uzskatot, ka ar komatu jāatdala 

salīdzinājuma konstrukcija un vienlīdzīgie teikuma locekļi, kurus ar vispārinošo vārdu 

saista vārdu savienojums „tādi kā”. Visi atbilžu varianti izvēlēti līdzvērtīgi, tātad 

uzdevums pārbauda patiesās skolēnu zināšanas. 

 Jauna veida uzdevums eksāmenā bija noteikt, cik pieturzīmju nepieciešams 

teikumā. 13. uzdevuma grūtības pakāpi paaugstināja dažādu konstrukciju teikumi: 

salikts pakārtots, jaukts salikts teikums, salikts pakārtots ar vienlīdzīgiem (saistījumā 

ar saikli vai bez tā) palīgteikumiem.  

 

13. Kuros teikumos nepieciešams tikai viens komats? 

1. Kad beidzot uzspīdēja saule un dienasgaisma kļuva skaidra un caurspīdīga 

    daba rādīja savas patiesās krāsas. 

2. Literatūra spēj ietekmēt cilvēka personību un rakstnieks to saprot tāpēc viņš 

    jūtas atbildīgs par katru lasītāju. 

3. Jūrmalnieki gadu gaitā vēro kā saulriets krāso jūru kā ledus kalni zvīļo un          

kā viļņu baltās putu krēpes plosa kāpas. 

4. Venēcijas sirds ir Svētā Marka laukums kur atrodas slavenā Dodžu pils un 

   tūristu simti priecājas par arhitektūras pērlēm. 

A 1. un 2. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

13. 0.47 0.27 

A 25 33 16 

B 47 36 63 

C 14 17 8 

D 14 14 13 
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Uzdevums veikts viduvēji (0.47). A grupas skolēni to veikuši salīdzinoši 

vienādi ar Z grupas skolēniem. 25 % skolēnu par pareizu uzskatījuši A, arī D atbilde 

šķitusi vienādi pieņemama abu grupu skolēniem. Abos gadījumos nav iespējams 

pamatot šo atbilžu izvēli, jo 2. teikumā „un” saista divas neatkarīgas teikuma daļas, 

„kā” priekšā jāliek komats, savukārt 3. teikumā ir trīs vienlīdzīgi palīgteikumi, kurus 

ievada apstākļa vārds „kā”. Pirmā un otrā palīgteikuma priekšā jāliek komats, 

savukārt trešā palīgteikuma priekšā komats nav jāliek, jo abi arī ir vienlīdzīgi un tos 

saista saiklis „un”. 

 

Šim uzdevumam līdzvērtīgs ir 14. uzdevums, taču tajā uzmanība pievērsta 

iespraudumu atdalīšanai. 

 

14. Kuros teikumos nepieciešamas divas pieturzīmes? 

1. Acīmredzot mēs meklējam to kā mums trūkst. 

2. A. Čaka dzejolis konkrētāk „Atzīšanās” mani īpaši aizkustināja. 

3. Cik maksā teiksim mazlietots dators? 

4. Vilciens iespējams jau ir pienācis. 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

14. 0.34 0.22 

A 14 23 8 

B 18 29 9 

C 34 27 40 

D 34 21 43 

 

 Uzdevums veikts ļoti vāji, arī izšķirtspēja ir zema. Skolēni vienādi izvēlējušies 

gan pareizo (D), gan vienu no nepareizajām (C) atbildēm. Tā kā skolēni šaubījušies 

izvēlē starp 2. un 4. teikumu, droši vien viņi nav izpratuši atšķirības starp 

iespraudumiem un iespraudumiem, kuri sākas ar ievadītājvārdiem, vai arī ceturtajā 

teikumā nesaskatīja iespraudumu.  

 

 Rakstot lietišķos dokumentus, īpaši ielūgumus, jāizmanto savrupināta apstākļa 

grupa, jāzina, kuru veidu apstākļus savrupina un kurus nesavrupina. Šīs zināšanas tika 

pārbaudītas 15. uzdevumā.   

 

15. Kuros teikumos ir savrupināta apstākļa grupa, kas atdalāma ar pieturzīmi? 

1. Svētku noslēguma koncerts notiks piektdien 3. jūlijā. 

2. Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums notiks Rīgā 

    1. jūnijā. 

3. Ieva atbrauks pie mums svētdien tieši Jura vārdadienā. 

4. Vilciens atiet sestdienās plkst. 10.00. 

A 1. un 3. 

B 2. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

15. 0.37 0.50 

A 37 16 66 

B 39 53 21 

C 11 17 4 

D 13 14 9 
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 Tikai 37 % skolēnu uzdevumu veikuši pareizi, tomēr uzdevums ļoti labi 

pārbauda skolēnu zināšanas par apstākļa savrupinājumiem. 66 % A grupas skolēnu 

atbildēja pareizi, savukārt tikai 16 % Z grupas skolēnu izvēlējās A atbildi. Vairāk 

nekā puse Z grupas skolēnu uzskatījusi, ka pareiza ir B atbilde. Mācoties par 

savrupinājumiem, vajadzētu iegaumēt, ka savrupinājums precizē kādu iepriekš 

izteiktu informāciju, piemēram, norises laiku – ar dienu vai pulksteņlaiku, norises 

vietu – ar adresi. 

 

 Viszemākie rezultāti 1. daļā ir 16. uzdevumā, kurā skolēniem piedāvātajos 

teikumos vajadzēja atrast vispārinošo vārdu.  

 

16. Kuros teikumos vienlīdzīgi teikuma locekļi ir saistīti ar vispārinošo vārdu? 

1. Priekšlasījumi un tēzes, esejas un emocionāli vēstījumi – viss par vienu un 

to pašu. 

2. Mans kucēns ir kā bērns, lutināms un auklējams. 

3. No ceļojuma man atmiņā palikusi kalnu ainava – gaiša, saulaina un 

vilinoša. 

4. Tādi pārstrādājamie materiāli kā stikls, papīrs, plastmasas izstrādājumi tiek 

ievietoti atsevišķos konteineros. 

A 1. un 3. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

16. 0.26 0.29 

A 16 21 10 

B 26 16 45 

C 26 38 11 

D 32 24 35 

 

 Ņemot vērā programmas „ITEMAN” piedāvāto analīzi, var secināt, ka pat 

A grupas skolēni pareizo atbildi izvēlējušies mazāk par pusi. Spējīgākie skolēni, 

izvēloties 3. teikumu par pareizu, nav sapratuši, ka šajā gadījumā vienlīdzīgie teikuma 

locekļi ir savrupināti apzīmētāji, nevis vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar 

vispārinošo vārdu. Visas atbildes skolēni izvēlējušies līdzvērtīgi, tas tikai apliecina, ka 

šis temats nav pietiekami apgūts, kaut gan savos tekstos skolēni ļoti bieži izmanto 

vienlīdzīgus teikuma locekļus saistījumā ar vispārinošo vārdu. 

 

 Vislabākie sasniegumi interpunkcijā ir 17. uzdevumā, kurā skolēniem 

vajadzēja prast salikt punktus aiz kārtas skaitļa vārdiem.  

 

Uzdevumu veiksmīgi izpildījuši 68 % skolēnu, arī 50 % Z grupas skolēnu to 

izpildījuši pareizi, izvēloties A atbildi. Tie skolēni, kuri izvēlējās B (20 %) vai D 

(2 %) atbildi, droši vien nezina pieturzīmju lietojumu gadījumos, ja kārtas skaitļa 

vārdi (gadskaitļi) doti iekavās.  

17. Kuros teikumos visos gadījumos aiz skaitļiem jāliek punkts? 

1. Vācu uzņēmējs un arheologs amatieris Heinrihs Šlīmanis 19 gadsimta 

    otrajā pusē (1870 gadā) pirmais atklāja antīko Troju. 

2. Grāmatas V nodaļā, kas sākas 140 lappusē, aplūkoti semantikas jautājumi. 

3. Lielās franču revolūcijas 100 gadadienas priekšvakarā inženieris Eifelis 

    projektēja Eiropā augstāko torni, kuram nu jau nosvinēta 123 dzimšanas 

   diena. 

4. Fiziķis Alberts Einšteins (1879–1955) formulējis relativitātes teoriju. 

A 1. un 3. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 
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Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

17. 0.68 0.38 

A 68 50 88 

B 20 32 7 

C 10 15 4 

D 2 3 1 

  

 Pārējos deviņos uzdevumos (18.–26.) iekļauti jautājumi, kuros pārbaudīja, kā 

skolēni izprot leksikoloģiju un prot lietot vārdus atbilstoši literārās valodas normām. 

  

Latviešu valodas stundās tiek mācīts par kopā un šķirti rakstāmajiem vārdiem, 

bieži kopā un šķirti rakstāmo vārdu nozīmes atšķiras. 18. uzdevumā skolēniem bija 

jāzina, kuros gadījumos jālieto vietniekvārds „neviens”. 

 

18. Kuros teikumos jāieraksta vietniekvārds „neviens”? 

1. ________ negribēja iet pa priekšu. 

2. ________, ne otrs nezināja pareizo ceļu. 

3. Bezmērķīgi netika izlietots ________ lats. 

4. Man bija jāuzklausa ________ vien padoms. 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 3. 

D 2. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

18. 0.77 0.41 

A 13 26 2 

B 77 54 95 

C 4 8 1 

D 6 12 2 

Uzdevums bijis ļoti viegls, jo to pareizi veikuši 77 % skolēnu, no tiem 95 % ir 

no A grupas. Z grupas skolēni izvēlējušies arī A vai D atbildi, tas nozīmē, ka viņi 

tomēr ikdienā tam maz pievērš uzmanību.  

   

Arvien biežāk ikdienā var dzirdēt nepamatotu īpašības vārdu ar noteikto 

galotni lietojumu, tāpēc 19. uzdevumā tika pārbaudīta prasme lietot īpašības vārdu 

noteikto un nenoteikto galotni. 

 

19. Kuros teikumos īpašības vārds „labs” jāieraksta ar nenoteikto galotni? 

1. Kāds ________ draugs man uzdāvināja šo grāmatu. 

2. 85% cilvēku raksta ar _________ roku. 

3. Tavi _________ nodomi ir īstenojušies. 

4. Mēs vienmēr gaidām kaut ko _________. 

 

A 1. un 3. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

19. 0.42 0.35 

A 14 19 8 

B 42 27 62 

C 32 37 24 

D 11 17 6 

 

Skolēnu vidējie sasniegumi šajā uzdevumā ir 0.42, izšķirtspēja ir laba – 0.31. 

Tā kā Z grupas skolēni par pareizu uzskatījuši C atbildi vairāk nekā B atbildi, tad 

droši vien viņi jauc jēdzienus „noteiktā” un „nenoteiktā”, jo izvēlējušies pilnīgi 
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pretēju atbildi uzdevuma nosacījumam. Arī A grupas skolēni (24 %) izvēlējušies 

C atbildi. Šādu kļūdu var pieļaut arī gadījumā, ja veic uzdevumu, neizlasot un līdz 

galam neizprotot uzdevuma nosacījumus. 

 

Nākamie divi uzdevumi pārbaudīja, kā skolēni lieto sinonīmus, kas daļēji 

liecina arī par viņu vārda krājuma bagātību. 

 

20. uzdevumā vajadzēja starp absolūtajiem sinonīmiem ierakstīt saikli „jeb”. 

Lai gan vidējais sasniegums ir tikai 0.57, tomēr 82 % A grupas skolēnu uzdevumu 

veikuši pareizi. Z grupas skolēni visu atbilžu variantus izvēlējušies līdzvērtīgi, tas 

liecina, ka viņiem nav izpratnes par saikļu „jeb” un „vai” lietošanu. Tā kā arī 

izšķirtspēja ir augsta, tad var secināt, ka šo jautājumu nav apguvuši pārsvarā tikai 

Z grupas skolēni.  

 

20. Kurās rindās norādītajā vietā jālieto saiklis „jeb”? 

1. Kadiķis _______ paeglis, skolotājs _______ mācītājs. 

2. Bite _______ kamene, delna _______ plauksta. 

3. Pareizruna _______ ortoēpija, telefons _______ tālrunis. 

4. Krišjānis Barons _______ Dainu Tēvs, tolerants _______ iecietīgs. 

A 1. un 3. 

B 2. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

20. 0.57 0.52 

A 14 25 5 

B 13 24 3 

C 16 21 10 

D 57 30 82 

 

Savukārt 21. uzdevumā piedāvāti vārdu pāri, kuros iekļauti gan svešvārdi, gan 

latviskas cilmes vārdi un svešvārdi, gan saikļi, kurus parasti lieto starp vienlīdzīgiem 

teikuma locekļiem. Skolēniem vajadzēja atrast sinonīmu pārus. 

 

21. Kuri vārdu pāri ir sinonīmi? 

1. Vai – jeb. 

2. Piemēroties – adaptēties. 

3. Ekonomika – tautsaimniecība. 

4. Reāls – abstrakts. 

A 1. un 2. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

21. 0.55 0.63 

A 34 53 13 

B 8 18 1 

C 55 23 86 

D 3 6 0 

 

Arī šo uzdevumu lielākā daļa A grupas skolēnu (86 %) veikusi pareizi. 

Vairums Z grupas skolēnu uzskatījuši, ka „vai” un „jeb” ir sinonīmi, tātad viņiem nav 

pilnīgas izpratnes par sinonīmiem. Šajā uzdevumā ir visaugstākā izšķirtspēja (0.63), 

kas liecina, ka sinonīmus ļoti labi izprot A grupas skolēni, savukārt Z grupas skolēni 

vai nu nezina, kas ir sinonīmi, vai neizprot piedāvāto vārdu nozīmes. 
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Latviešu valodā līdzīgi rakstāmiem vārdiem bieži vien ir atšķirīgas nozīmes. 

Tas ir būtisks valodas kultūras jautājums (22. uzdevums).  

 

22. Kuros vārdu savienojumos ir iederīgs vārds „pastāvīgs”? 

1. _________ klimats. 

2. _________ troksnis. 

3. _________ lēmums. 

4. _________ skolēns. 

A 1. un 2. 

B 1. un 4. 

C 2. un 3. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

22. 0.58 0.61 

A 58 27 88 

B 14 23 4 

C 9 15 3 

D 19 35 5 

 

A grupas skolēni (88 %) ļoti labi zina atšķirības starp vārdu „patstāvīgs” 

(‘tāds, kas nav pakļauts citiem, nav atkarīgs no citiem’) un „pastāvīgs” (‘biežs, arī 

nepārtraukts’) nozīmēm. Z grupas skolēni vienlīdzīgi izvēlējušies visas atbildes, tātad 

nav bijuši pārliecināti par savām zināšanām. Uzdevuma kvalitātes rādītāji ir ļoti labi 

(vidējais sasniegums – 0.58, izšķirtspēja – 0.61, visas atbildes izvēlētas vairāk par 

5 %). 

 

Nepareiza vārdu saskaņošana ir viena no biežākajām stila kļūdām, kas tiek 

pieļauta skolēnu rakstu darbos. Eksāmena 23. uzdevums pārbaudīja, vai skolēni prot 

lietot lietvārda ģenitīva formas attiecīgajos gadījumos. 

 

23. Kuros teikumos tukšajās vietās jāieraksta lietvārdi ģenitīvā? 

Kuros teikumos tukšajās vietās jāieraksta lietvārdi ģenitīvā? 

1. Pie kādas no pilsētas daudzstāvu _________ (māja) pazudis suns. 

2. Cilvēki mūžā var izlasīt simtiem _________ (grāmata). 

3. Vairums _________ (cilvēks) labprātāk izvēlas noskatīties filmu, nevis 

    izlasīt labu grāmatu. 

4. Cik tev toreiz bija _________ (gads)? 

A 1., 2., 3. 

B 1., 3., 4. 

C 2., 3., 4. 

D 1., 2., 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

23. 0.52 0.20 

A 12 18 8 

B 24 24 25 

C 52 41 61 

D 12 17 6 

 

Šis ir vienīgais uzdevums, kurā pareizā atbilde ir trīs rindu kombinācija. Lai 

gan vidējais rezultāts ir 0.52, tomēr izšķirtspēja ir vāja (0.20). Arī atbilžu izvēle 

liecina, ka abu grupu skolēni gan pareizo C atbildi (A grupa – 61 %, Z grupa – 41 %), 

gan nepareizo B atbildi (A grupa – 25 %, Z grupa – 24 %) izvēlējušies gandrīz 

vienādā skaitā. Ja skolēni par pareizu izvēlējušies pirmo rindu, tad var secināt, ka viņi 

nav sapratuši, kuri vārdi teikumā ir jāsaskaņo. Šī jautājuma grūtības pakāpi 

paaugstināja atbilžu izvēles variantu kombinācija – pirmās rindas atbilde tika iekļauta 

visās nepareizajās atbildēs. 
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24. uzdevumā pārbaudīja, vai skolēni zina valodniecības terminus un tos prot 

nošķirt no citu jomu terminiem. 

 

24. Kuras rindas visi vārdi ir valodniecības termini? 

1. Alegorija, kalks, metafora, cēliens. 

2. Ekspozīcija, sinekdoha, verlibrs, eposs. 

3. Intonācija, morfēma, dialekts, semikols. 

4. Onomatopoētisms, konflikts, vēstījums, sonets. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

24. 0.76 0.29 

A 7 12 2 

B 11 18 5 

C 76 61 90 

D 6 9 3 

 

Valodniecības terminus vidusskolas beidzēji (0.76) labi atšķir no citu jomu 

terminiem. Visbiežāk nepareizi izvēlētā atbilde (11 %) bijusi otrā rinda, kurā ir tikai 

literatūrzinātnes termini. Tas varētu liecināt, ka šie skolēni neprecīzi uztvēruši 

uzdevuma nosacījumu. 

 

Ikdienā var dzirdēt, ka vārdiem, kuri jau izsaka maksimumu, piemēram, 

pēdējais, minimāls, tiek veidotas salīdzināmās pakāpes.  

 

25. Kuru rindu visiem īpašības vārdiem var veidot salīdzināmās pakāpes? 

1. Spilgts, sarežģīts, garš. 

2. Pēdējais, šaurs, optimāls. 

3. Cēls, maigs, glīts. 

4. Minimāls, galīgs, mūžīgs. 

A 1. un 2. 

B 1. un 3. 

C 2. un 4. 

D 3. un 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

25. 0.79 0.44 

A 5 11 1 

B 79 53 97 

C 7 16 1 

D 9 20 1 

 

Skolēni 25. uzdevumu veikuši ļoti labi (0.79), arī izšķirtspēja ir augsta (0.44), 

tātad tikai Z grupas skolēni vāji pārzina šo vārdu nozīmes. Viņuprāt, pat tādiem 

vārdiem kā „minimāls”, „galīgs”, „mūžīgs” var veidot salīdzināmās pakāpes. 
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Par valodas bagātību liecina arī spēja savos tekstos lietot frazeoloģismus. 

Pirms to lietošanas ir jābūt pārliecinātam, vai konkrētajā situācijā piedāvātais 

frazeoloģisms iederēsies. Kā vidējās izglītības ieguvēji saprot frazeoloģismus, tika 

pārbaudīts 26. uzdevumā.  

 

26. Kurā teikumā ir lietots frazeoloģisms ar nozīmi „var lemt, rīkoties pats”? 

1. Viņš ir devies kaujā plikām rokām. 

2. Mīļais, tev ir zelta rokas. 

3. Arī tev jāpieliek sava roka, lai darbs veiktos. 

4. Tad beidzot man būs brīvas rokas, lai īstenotu savus mērķus. 

A 1. 

B 2. 

C 3. 

D 4. 

 

Uzd. 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

Izšķirtspēja 
Atbilžu 

varianti 

Biežums 

visi (%) Z grupa (%) A grupa (%) 

26. 0.73 0.42 

A 10 19 3 

B 4 9 1 

C 12 21 4 

D 73 50 92 

 

Arī šajā uzdevumā skolēniem ir augsti sasniegumi, tomēr puse no Z grupas 

skolēniem nav uztvērusi nianses piedāvāto frazeoloģismu nozīmēs. Piemēram, 21 % 

Z grupas skolēnu nav uztvēruši teikumā frazeoloģisma „jāpieliek sava roka” nozīmi.  

 

Sešos 1. daļas uzdevumos tika pārbaudītas tādas pašas zināšanas un prasmes 

kā 2011./2012. mācību  gada latviešu valodas un literatūras eksāmenā. Salīdzinot šo 

uzdevumu rezultātus, jāņem vērā, ka pērn eksāmena rezultāti tika analizēti atsevišķi 

pa izglītības programmām pēc mācību valodas. Protams, uzdevumu nosacījumi un arī 

tajos iekļautie vārdi vai vārdu savienojumi ir atšķirīgi. Labāki rezultāti nekā pērn ir 

uzdevumos par dubulto līdzskaņu lietošanu, par to vārdu pareizrakstību, kuros ir t 

noteiktā mija, par kopā un šķirti rakstāmo vārdu pareizrakstību. Šogad skolēniem 

vārdu saskaņošanā ir bijušas zemākas prasmes nekā pērn. Frazeoloģismus skolēni 

skaidrojuši līdzvērtīgi. 
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Secinājumi par 1. daļu 

 

1. Eksāmena 1. daļas uzdevumi ir bijuši droši, rezultāti – ticami, par ko 

liecina uzdevumu izšķirtspēja, proti, spējīgākie skolēni pārsvarā atbild 

pareizi un sekmēs vājākie skolēni uzrāda zemākus rezultātus nekā spējīgie 

skolēni.  

2. Zināšanu un pamatprasmju daļā vidējais sasniegums ir 0.57, kas ir 

visaugstākais no visām eksāmena daļām un augstāks par eksāmena vidējo 

sniegumu kopā (0.52). 

3. Vislabāk skolēni prot veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, rakstīt 

vārdus, kuros  

jālieto blakus divi vienādi līdzskaņi,  

 jāievēro līdzskaņu noteiktā mija, 

 jāievēro līdzskaņa t mija. 

4. Viszemākie rezultāti skolēniem ir par 

 vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistījumā ar vispārinošo vārdu, 

 beigu pieturzīmēm saliktajos teikumos, 

 iespraudumiem un iespraudumiem, kuriem ir ievadītājvārdi, 

 apstākļu savrupināšanu,  

pieturzīmju lietošanu teikumos ar tiešo runu vai citātu, 

 pozicionālajām skaņu pārmaiņām. 

5. Pirms darba veikšanas skolēniem uzmanīgi jāizlasa uzdevuma nosacījumi. 

Piemēram, ikdienā skolēni pieraduši, ka 3. konjugācijas darbības vārdu 

tagadnes formās jāieraksta patskaņa burts „ā”, bet eksāmenā var būt arī 

gadījumi, kad jāieraksta „a”.  

6. Veicot uzdevumu, jāpievērš uzmanība atšķirībai starp to formulējumiem, 

piemēram, kuros vai kurā rindā (teikumā vai vārdā), jāieraksta vai var 

ierakstīt, pieturzīme (vispār) vai konkrēta pieturzīme (komats, pēdiņas 

u. c.), sinonīmi vai antonīmi u. tml. 

7. Pirms izvēlas pareizo atbildi, vajadzētu darba burtnīcā izpildīt visu 

uzdevumu, lai būtu pārliecība par izvēlēto atbildi un lai novērstu 

neuzmanības kļūdas. 

8. Atbilžu lapa jāaizpilda tikai tad, kad ir pārliecība, ka izvēlētā atbilde ir 

vienīgā pareizā. Atbilžu lapā jāieraksta tikai viena pareizā atbilde, kā 

norādīts paraugā. 

9. Atbilžu lapā ir atsevišķa vieta kļūdu labojumiem (maksimālais – 

3 labojumi), tāpēc visi labojumi jāveic tikai norādītajā vietā. 

10. Uzdevumi veidoti tā, lai tajos nebūtu pareizrakstības un interpunkcijas 

kļūdu. Tas nozīmē, ka visos uzdevumos skolēniem ir tikai jāieraksta 

trūkstošā informācija. Uzdevumu nosacījumi neparedz atrast kļūdaini 

uzrakstītos vārdus vai teikumus, tāpēc arī mācību procesā nevajadzētu 

piedāvāt uzdevumus, kuros jāatrod vai jālabo kļūdas. 

11. Eksāmena veidotājiem vēl precīzāk jāizvērtē uzdevumu kvalitāte, lai 

nepieļautu dažādu jēdzienu, valodas normu paralēlformu lietošanu, kā arī 

iespēju pareizo atbildi uzminēt. 
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Skolēnu rezultātu un sniegumu analīze teksta izpratnes 
daļā (2. daļa) 

 

Latviešu valodas eksāmena 2. daļā (teksta izpratne) ar objektīvi un daļēji 

objektīvi vērtējamiem uzdevumiem tika pārbaudīta skolēnu prasme uztvert citu autoru 

komunikatīvo nolūku dažādās saziņas situācijās, prasme analizēt un vērtēt tekstu no 

valodu raksturojošo pazīmju viedokļa un aktualitātes, spēja uztvert un skaidrot vārdu 

nozīmes kontekstā, prasme izteikt un pamatot savu viedokli par konkrētu tematu. 

 

3. histogramma. 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena 2. daļas 

rezultāti 

 
 

Izglītojamo rezultāti 2. daļā attēloti 3. histogrammā. Skolēnu vidējais 

vērtējums, ņemot vērā visus uzdevumus, bija 0.51. Tikai 6 skolēnu darbi novērtēti ar 

maksimālo vērtējumu, tas ir, 30 punktiem, bet 25 skolēnu darbi novērtēti ar 

0 punktiem. Tā kā sasniegumu izkliede ir pa visu skalu un vidējais rezultāts ir arī 

viens no visbiežāk iegūtajiem rezultātiem, tad var secināt, ka arī otrās daļas rezultātus 

var izmantot, lai veiktu skolēnu atlasi pēc viņu spējām. Pārsvarā maksimālie punkti 

nav iegūti, jo skolēni atsevišķos jautājumos nav bijuši precīzi, formulējot galveno 

domu vai tematu, nav ievērojuši uzdevuma nosacījumu, pieļāvuši pareizrakstības 

kļūdas. 

Būtiska kļūda eksāmena darbos ir skolēnu atbildes brīvā formā,  atbildes vietā 

citējot teksta fragmentu vai pārstāstot teksta saturu.  

 

 Eksāmena 2. daļā maksimāli iespējamais punktu skaits, ko varēja iegūt, bija 

30 punkti, kas veidoja 33 % no eksāmena kopvērtējuma. Apkopojot 2. daļas rezultātus 

(sk. 6. tabulu), secinām, ka apguves koeficients ir tuvu vidējam (0.51). Aplūkojot 
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atsevišķu uzdevumu izpildi, var pārliecināties, ka vislielākās problēmas ir sagādājis 

4. uzdevums, kura apguves koeficients ir tikai 0.24. Varētu teikt, ka skolās maz tiek  

skaidrotas vārdu nozīmes. Tomēr 5. uzdevuma izpilde (apguves koeficients 0.63 – 

labākais no visiem), kas arī saistīta ar vārda nozīmes skaidrošanu, par šo secinājumu 

pierāda pretējo. Īstais iemesls, kāpēc šādas atšķirības, varētu būt tas, ka 5. uzdevumā 

vārda nozīmes jau bija dotas un atlika tikai izvēlēties tekstam atbilstošo, bet 

4. uzdevumā skolēniem pašiem bija jāskaidro konkrēto svešvārdu nozīmes.  

 

6. tabula. 2. daļas visu uzdevumu statistiskie rezultāti 

Uzdevumi 
1. uzd

. 

2. uzd

. 

3. uzd

. 

4. uzd

. 

5. uzd

. 

6. uzd

. 

7. uzd

. 

8. uzd

. 
Kopā 

Maks. 

punktu 

skaits 

 

6 

 

2 

 

9 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

3 

 

30 

Skolēnu 

vidējie 

sasniegumi 

 

3.21 

 

1.08 

 

5.28 

 

0.48 

 

0.63 

 

1.43 

 

1.85 

 

1.35 

 

15.31 

Apguves 

koeficients 
0.53 0.54 0.58 0.24 0.63 0.47 0.46 0.45 0.51 

  

Otrais labākais rezultāts ir trešajā uzdevumā (izpildes koeficients – 0.58). Tas ir 

uzdevums, kurā skolēniem bija jāizsaka viedoklis par diskusijas tematu. Skolēni šajā 

uzdevumā ievēroja tematu un teksta loģisko izkārtojumu, taču pieļāva stila un 

pareizrakstības kļūdas. 

 

Kaut arī galvenās domas formulēšanā vēl ir daudz nepilnību, tomēr arī 

1. uzdevuma izpildes koeficients ir virs 50 %. 

 

Pēdējie trīs uzdevumi – mērķa un aktualitātes raksturošana, teksta valodu 

raksturojošo pazīmju un valodas līdzekļu noteikšana un to izmantošanas pamatojums – 

izpildīti aptuveni vienādā līmenī (no 0.45 līdz 0.47).  

 

Turpmāk sīkāk apskatīti visi 2. daļas uzdevumi, to vērtēšanas kritēriji, 

raksturīgākās kļūdas un problēmas. 

 

Eksāmena 2. daļā tika piedāvāts izlasīt divus tekstus un pēc tam veikt atsevišķus 

uzdevumus, izmantojot informāciju no teksta. Metodiskajā materiālā piedāvāti gan 

uzdevumu nosacījumi, gan vērtēšanas kritēriji, kuri tika apstiprināti standartizācijas 

sanāksmē pirms skolēnu eksāmenu darbu vērtēšanas. Šajā materiālā iekļauti arī skolēnu 

atbilžu varianti un to vērtējumi, lai būtu iespējams katram novērtēt atbilžu kvalitāti un 

secināt, kāpēc vērtējums samazināts. Tāpat doti uzdevumā iekļauto terminu skaidrojumi. 

 

  

Izlasi diskusiju un 2. daļas darba lapā veic 1.–5. uzdevumu! 
 
Rakstnieks Valdis Rūmnieks 
Dziesmu svētku nebeidzamības pamatā ir sūrs un neatlaidīgs ikdienas darbs, kurā vairāk 

nekā 130 gados savu spēku, savas šaubas un varēšanu izbaudījis katrs latvietis. 

Svešzemju pētniekiem pagrūti saprast, kālab tauta, dzīvodama dažādu lielvaru 

apspiestībā, karu un izsūtījumu ārprātā, bēgļu gaitu bezcerībā, allaž domājusi par 

nākamajiem Dziesmu svētkiem, kuriem jāgatavojas solīti pa solītim, slīpējot dziedāšanas 
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māku, šujot tērpus, krājot naudu un gaidot to brīdi, kad dziesmu spēks apskries visu 

Latviju vienā elpas vilcienā. Nu jau arī UNESCO līmenī atzīta mūsu, tāpat arī Lietuvas 

un Igaunijas Dziesmu svētku neatkārtojamība, piederība pasaules kultūras dārgumu 

krātuvei. [..] 

Dziesmu svētku vēsture ir tikpat plaša kā mūsu tautas vēsture no XIX gadsimta otrās 

puses līdz mūsu dienām. Pareizāk sakot, tā nav vēsture, kura ir aizgājusi pagātnes tumsā, 

jo Dziesmu svētku kustība turpinās un būs tikpat mūžīga kā Latvijas valsts. 

 

 

Muzikologs Oļģerts Grāvītis 
Svarīgi definēt autentiskās tradīcijas, kas šos svētkus padara vienreizējus. Vēlams 

saglabāt galvenos Dziesmu svētku elementus – gājienu, Dziesmu karus, kopkoncertu, 

deju lieluzvedumu, Dziesmu svētku stilu –, kas ir tradīcijas un laikmeta specializētās 

mākslas sintēze. Pateicoties šai mijiedarbei, tie nav folkloras svētki vai tīrs šovs, bet 

gan – Dziesmu svētki. Šāda tūkstošos skaitļojamu amatierkoru kopēja muzicēšana 

vairāku stundu garā koncertā nekur citur pasaulē vairs nav dzirdama. 

 
 
Diriģents Ints Teterovskis 
Kas būtībā ir koris? Tas ir tāds kā sabiedrības modelis miniatūrā. Tur ir dažādas 

izglītības, dažādi vecumi, tautības, intereses. Ko dara mūzika, kopā muzicēšana un koris? 

Koris spēj šos cilvēkus apvienot. Katram ir sava „valsts” – alts, soprāns, bass vai 32 

divbalsīgi tenori –, un tā ir jānotur. Tev savējā ir jāiemācās perfekti – ir jānotur nevis tā, 

ka tu bļauj un nedzirdi nevienu apkārt, bet jānotur tā, ka tu dzirdi pārējos. To visu 

saliekot kopā, jānonāk līdz kopējam mērķim, kas teorētiski ir sabiedrības galvenais 

virzītājspēks. No bērnības muzicējot kopā, rodas pieredze, kā to darīt un kā spēt aizstāvēt 

savu viedokli un saklausīt citus, nepazaudējot savu domu. 

(Pēc preses materiāliem) 

 

 1.–5. uzdevumu atbildes bija saistītas ar trīs sabiedrībā pazīstamu kultūras 

darbinieku pārdomām par Dziesmu svētku fenomenu. 

 

1. uzdevums (6 punkti). Uzraksti saviem vārdiem katra diskusijas dalībnieka 

galveno domu!  

 

 1. uzdevumā pārbaudīja, kā skolēni prot formulēt teksta galveno domu. Galvenā 

doma – īsi formulēts pamatatzinums, secinājums; īsi, konspektīvi formulēts atzinums, kas 

radies, lasot tekstu. Formulējumā nedrīkstēja izmantot citātu, bet gan saviem vārdiem 

vajadzēja formulēt teikumu apgalvojuma vai nolieguma formā. 

 

1. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

Par katru precīzi formulētu galveno domu – 1 p. 3  

6 punkti Par katru atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

Stila kļūdas nevērtē.  

Ja par saturu 0 punktu, pareizrakstību vērtē. 

 

3 

 

Šogad, vērtējot skolēnu darbus, par kļūdu netika uzskatīts tas, ka atbildē tika minēti 

autora vārdi, piemēram, „I. Teterovskis domā, ka..”, vai arī galvenās domas formulējums 
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sākās ar vārdiem „manuprāt, autors uzskata” u. tml. Turpmāk vajadzētu izvairīties no 

šādu ievadvārdu lietojumu galvenās domas formulējumos.  

 

Vērtējot skolēnu atbildes, tika ņemts vērā arī tas, ka, nosaucot galveno domu, vienā 

teikumā var būt minēti arī vairāki aspekti (ja tekstā tādi ir), kuri ir loģiski saistīti un nav 

pretrunā cits ar citu. 

 

Kā norādīts kritērijos, šajā uzdevumā tika vērtēta pareizrakstība arī tajos 

gadījumos, ja saturs neatbilda tekstam. 

 

Atbilde netika pozitīvi vērtēta, ja skolēns citēja autoru tekstus, pārrakstīja veselas 

teikuma daļas no teksta.  

 

1. uzdevuma apguves koeficients ir 0.53 (sk. 1. diagrammu). Maksimālo vērtējumu 

(6 punktus) ieguvuši 10 % jeb 2106 skolēni, bet diezgan daudz skolēnu par šo uzdevumu 

nav ieguvuši nevienu punktu, tie ir 6.2 % jeb 1278 skolēni. Vidēji par šo uzdevumu ir 

iegūti 3 punkti. Lielai daļai skolēnu grūtības sagādā pareizrakstība. Lai iegūtu punktu par 

pareizrakstību, skolēniem uzrakstītais teikums noteikti ir jāpārlasa, jo visbiežāk tiek 

pieļautas kļūdas, kuras radušās nevis nezināšanas, bet gan neuzmanības dēļ – izlaisti 

burti, nepamatotas garumzīmes, kā arī pieturzīmju, tai skaitā teikuma beigu pieturzīmju, 

lietojuma kļūdas. 

 

1. diagramma. 1. uzdevuma rezultāti 

 
 

Lai precīzāk varētu saprast, par cik kvalitatīvu atbildi skolēns varēja saņemt 1 

punktu, piedāvātas skolēnu atbildes un to vērtējumi. Metodiskajā materiālā saglabāti 

skolēnu teksti (ar visām pareizrakstības un stila kļūdām), tie nav pārveidoti. 

 

Ar 1 punktu vērtētās atbildes 

Valdis 

Rūmnieks 

Atbildē jābūt saistītiem diviem jēdzieniem – Dziesmu svētki un... 

Dziesmu svētki, kurus atzina arī UNESCO, ir neatkārtojama mūsu 

kultūras daļa, kuras pamatā ir neatlaidīgs darbs, kas spēj vienot 

ikvienu latvieti. 
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Gatavošanās Dziesmu svētkiem ir sūrs un grūts darbs. Dziesmu svētku 

kustība pastāvēs līdz ar Latvijas valsti. 

Dziesmu svētki ir tā mūžīgā tradīcija Latvijas valstī, kura nekad neaizies 

pagātnes tumsā un vienmēr piederēs pasaules kultūras dārgumu 

krātuvei. 

Dziesmu svētki ir tas tautas kultūras mantojums, kas nepazudīs nekad. 

Dziesmu svētki prasa lielu darbu un daudz naudas, taču tie ir ļoti 

svarīgi mūsu kultūrai un tautai. 

Dziesmu svētki ir notikums, kuram gatavojas pakāpeniski. Latvijas 

Dziesmu svētki pieder pasaules kultūras mantojumam UNESCO. 

Dziesmu svētku kustība pastāvēs, kamēr būs Latvijas valsts. 

Dziesmu svētki Latvijai ir ļoti svarīgi. Neskatoties uz visām problēmām, 

ko pārcietuši latvieši, visi vienmēr atrod laiku, naudu un vēlmi 

piedalīties Dziesmu svētkos. 

Latvijas tautai Dziesmu svetkiem ir liela nozīme, latvieši gatavojas šim 

pasākumam ļoti nopietni, lai viss būtu ideāli. Dziesmu svētki ir 

Latvijas vesture un arī nākotne. 

Dziesmu svētki ir unikāls pasākums, kas sevī ietver noteiktus elementus 

un tradīcijas. Šo vēsturisko tradīciju saglabāšana ir īpašs process. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Atbildē jābūt domai par Dziesmu svētku saglabāšanu un tradīcijām. 

Galvenie Dziesmu svētku elementi ir tradīciju un mākslas mijiedarbība, 

kas tos padara unikālus, vienreizējus. 

Dziesmu svētkus unikālus padar galveno Dziesmu svētku elementu 

saglabāšana. 

Svarīgi ir saglabāt Dziesmu svētku elementus un galvenās tradīcijas. 

Nodrošināt sintēzi starp pagātnes un mūsdienu kultūras tradīcijām. 

Ir jāsaglabā galvenās Dziesmu svētku tradīcijas, jo tās ir svētku 

unikalitātes pamatā. 

Svarīgi saglabāt unikālās Dziesmu svētku tradīcijas, jo nekur citur 

pasaulē tādu nav. 

 

Ints 

Teterovskis 

Atbildē jābūt par koru (koristu) vienošanas spēku, kopīgu mērķi. 

Koris ir sabiedrības modelis miniature, kas apvieno cilvēkus un māca 

saklausīt citus un aizstāvēt savu viedokli, nonākot līdz kopējam 

mērķim. 

Koris ir mazs sabiedrības modelis, kurš māca sasniegt kopēju mērķi, 

aizstāvēt savu viedokli un spēt saklausīt citus. 

Koris ir sabiedrības piemērs, kur apvienojas dažādi cilvēki, bet ar vienu 

mērķi. Koris iemāca saklausīt un saprast citus, nezaudējot savu 

viedokli. 

Koris ir kā maza pasaule, kurā cilvēki mācās darboties kopā. 

Koris vieno tautu. Tas māca cilvēkiem sadarboties, kopā cīnīties un 

nokļūt līdz kopējam mērķim. 

Koris apvieno dažādus cilvēkus; tajā visiem ir jāsadarbojas un jātiecas 

uz vienu mērķi. 

Koris ir kā sabiedrība, kuras virzītājspēks ir gan ieklausīšanās otrā, 

gan arī sava viedokļa izteikšana un kopības sajūta. 
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Biežāk pieļautās kļūdas, kuru dēļ atbilde tika novērtēta ar 0 punktiem 

1. Pārstāsta, par ko ir teksts, nevis formulē galveno domu. Sāk ar vārdiem 

“Teksts ir par…”. 

Valdis 

Rūmnieks 

Šeit ir galvena doma par Dziesmu svētkiem un par Dziesmu svētkiem 

nozīme latvijas kulturai, un ka cilvēki gaida un krāj naudu lai 

atpusties tur.  

Par Dziesmu svētku svarīgumu Latvijai. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Galvenā doma ir par šo dziesmu svētku īpašībām, kāpēc tieši šie svētki 

ir unikāli ar dažādu mūziku. 

Viņš runa par Latvijas tradīcijam. Par svētku elementiem – gājienu, 

Dziesmu karus, kopkoncertu, deju lieluzvedumu. Ka tie nav folkloras 

svētki vai tīrs šovs, bet gan – Dziesmu svētki. 

Par to, cik specifiska ir Dziesmu svētku norise. 

 

Ints 

Teterovskis 

Galvenā doma ir par kora būtību, no kā viņš sastāv un kādas ir lomas 

katram dalībniekam. 

Viņš teica par mūziku un muzicēšanu.   

Par cilvēkiem, kuri padara šo dziedāšanas procesu tik skaistu. 

 

2. Sašaurināta atbilde, nepilnīgs, vispārīgs vai neskaidrs galvenās domas 

formulējums, daļēji pareiza atbilde. 

Valdis 

Rūmnieks 

Katram ir sava vēsture. Arī Dziesmas svētkiem tāda ir. 

Dziesmu svētkiem Latvijā ir bijusi un būs liela nozīme.  

Tieši Dziesmu svētki ir tie, kas ar savām tradīcijām un gatavošanās 

procesu, vēl mūsdienās satur kopā Latvijas tautu.  

Dziesmu svētku vēsture un kultūra ir mūžīga kā Latvijas valsts.  

Dziesmu svētki ir ļoti svarīgi un atzīti svētki, kas panākti ar grūtu un 

neatlaidīgu darbu. 

Dziesmu svētki ir svarīga pasaules kultūras sastāvdaļa. 

Piedalīšanās svētkos apvieno cilvēkus. 

Šie pasākumi, kuros piedalās liela daļa Latvijas iedzīvotāju, māca 

cienīt un uzklausīt visus cilvēkus, paužot arī savu viedokli. 

Dziesmu svētkiem ir liela tautas vēsture, tas apvieno cilvēkus visā 

Latvijā. 

Dziesmu svētki ir svētki kuri prasa daudz laiku sagatavošanai. Dziesmu 

svētku vēsture ir ļoti plaša.  

Rakstnieks propogandē dziesmu svētkus, to ka tas labi attīstījas. Tā ir 

kultūra, kurā būs visu mūžu. 

Dziesmu svētki ir un būs. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Dziesmu svētki ir unikāli, tie ir jāsaglabā. 

Dažādas detaļas padara Dziesmas svētkus ļoti neparastus un ir svarīgi 

saglabāt šos detaļas. 

Dziesmu svētki ir neatkārtojami. Dziesmu svētku saturs ir tas, kas ļauj 

tos dēvēt tieši tā. 

Vissvarīgākais ir saglabāt svētku tradīcijas. 

Autentiskās tradīcijas, dziesmu svētku elementi un stils spēlē svarīgu 

lomu. 

Nekur pasaulē nav redzami tādi svētki kā Dziesmu svētki, kur kopīgi 
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visi sanāk un dzied. 

Šie svētki ir daudzu sīkumu mijiedarbība, kuru kopums arī palīdz 

padarīt šos svētkus unikālus. 

Galvenā doma ir, ka dažādas tradīcijas dara svētkus vienreizējus. 

Jaunas tradīcijas un domas grib mainīt svētku senas tradīcijas un 

katru reizi papildinātto ar kaut ko jaunu.  

 

Ints 

Teterovskis 

Korī ir jāievēro tādi paši likumi kā iekļaujoties sabiedrībā. 

Katram ir sava lieta, kas jāizkopj un jāiemāca perfekti. 

Koris ir kā sabiedrības modelis – vajag dzirdēt katru balsi. 

Uzskata, ka koris ir sabiedrība, jo tikai muzicējot kopa, rodas mūzika. 

Diriģents stāsta par kori gandrīz visu, kas tur ir. Kas ir koris, ko dara 

koris un visu, kas ar to ir saistīts. 

Kopetnes nozimiba, kopējas merķes, ir cilveku virzītājspeks, jānotur 

individualitati, bet japrot dzivot ar citiem cilviekim. 

Dziedāšana korī palīdz izprast cilvēkus un aizstāvēt savu viedokli. 

 

3. Galveno domu formulē kā tematu, kā plāna punktu. 

Valdis 

Rūmnieks 

Dziesmu svētku unikalitāte, apvienošanas instrumenta loma, nozīme 

vēsturē un latviešu turpmākajā dzīvē. 

Dziesmu svētki Latvijā un tās nozīmīgums latviešu vidū. 

Dziesmu svētku nozīmīgums latviešu tautai un to senās vertības un 

vēsture. 

Dziesmu svētku nebeidzamība un svarīga nozīme latviešu dzīvē. 

Dziesmu svētku liela nozīme mūsdienas laika. 

Dziesmu svētku nozīmīgums latviešu tautai. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Dziesmu svētku autentisko tradīciju sintēze un īpatnēju pazīmju 

kopums. 

Dziesmu svētki un tās autentiskās tradīcijas. 

Dziesmu svētku tradīciju saglabāšana. 

Vajadzība saglabāt galvenos Dziesmu elementus un svētku tradīcijas  

Dziesmu svētku tradīciju saglabāšana. 

 

Ints 

Teterovskis 

Koris un tā spēja vienot cilvēkus. 

Tava vieta un nozīmīgums korī, neatkarīgi no tā, kas tu esi ikdienā un 

kādas ir tavas intereses. 

Kora uzbūve ar savām īpašībām, kas personificē sabiedrības modeli 

miniature. 

 

4. Galveno domu formulē kā teksta mērķi. 

Valdis 

Rūmnieks 

Galvena doma ir parādīt to, cik spilgta un pasakaina, un neaizmirstāma 

ir latviešu kultūra. V.Rūmnieks arī stāsta par Diesmu svētkiem un tā 

nozīmīgumu kā kultūras simbols! 

V.Rūmnieks izteic savas domas par Dziesmu svētkiem. Viņš uzskata, ka 

Dziesmu svētki ir mūžīgi. Viņš cenšas parādīt cik svarīgi ir šie svētki 

mūsu tautai. 

Oļģerts 

Grāvītis 

O.Grāvītis, manuprāt, grib atgādināt cilvēkiem, ka Dziesmu svētki ir 

kaut kas īpašs. Nekur vairs, kaut ko līdzīgu, neviens nekad neredzēs 

un lai tā būtu, vajag glābt tradīcijas. 
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5. Haotisks domu gājiens, izkropļota, nepatiesa doma, sagrozīta informācija. 

Valdis 

Rūmnieks 

Dziesmu svētki ir kā slepenais darījums, kurā var piedalīties visi cilvēki. 

Galvena doma ir par dziesmu svetku, V.Rumnieks ļoti gaida un 

gatavojies uz šo svētkiem. Pec viņas domes, tā ir ļoti svarīgs mūsu 

valsti, ta ir Latvijas kultura.  

Latvijas dziesmu svētki ir latvijas tautas gods un krājums, un ar to 

vajāg lēpoties.  

Dziesmu svētki ir svarīgi lai identificēt latvijas tautu. Dziesmu svētkiem 

ir neatkarīga loma tautas kultūrā. Dziesmas svetkus atzīna arī 

UNESCO līmenī, tas nozīme ka tas atnesas pie latviešu kulturās. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Oļģerts Grāvītis stāsta par to, ka pirmais iespaids bieži vien ir 

maldinošs. Galvenā doma ir viņa vēlme –  lai cilvēki varētu saprast, 

kas ir Dziesmu svētki; To, ka Dziesmu svētki nav folkloras svētki, bet 

mākslas sintēze ar autentiskām tradīcijām! 

Dziesmu svētki ir ka liela tradicija musu valsti. Tada šova ka pie mums, 

nekur citur nebus. 

Dziesmu svetkos ir ļoti svārīgi visi tas elementi. Tie kopumā padara 

parastu šovu par unikaliem pasaulē “Dziesmu svētkiem”.  

Dziesmu svētku tradīcijas mainās katru gadu. Dziesmu svētku koncertu 

ilgums ir vairāku stundu garā nekur citur. 

Ints 

Teterovskis 

Mūzika var apvienot cilvēkus viena tautā, neskatoties uz kādiem 

apstakļiem. 
 

6. Liekvārdība, salīdzina abus tekstus. 

Ja O.Grāvītis stāsta par mākslas sintēze, tad I.Teterovskis stāsta par sintēzes 

elementiem un tā nozīmīgumu. Mūzikai ir iespēja apvienot cilvēkus; Tā ir 

vissvārīgākais virzītājspēks. 

7. Vairāku domu formulējums. 

Ka Latvijas iedzivotajiem ir svarigi Dziesmu svētki, viņi aizmirst par problemam. 

Latvijas Dziesmu svētki ir neatkārtojamī, tas ir kaut kas ipašs. Ka latvieši gatavojas 

solīti pa solītim.  

8. Lieka, izdomāta informācija, minēti fakti, kuru nav tekstā, min savu pieredzi. 

Valdis 

Rūmnieks 

Dziesmu svētki apvieno latviešu tautu un iedvesinā to, pat 

visgrūtākājos momentos. Tie bija līdzi latviešu tautai visas 

modernās vestures gaitā, kopš 19.gadsimta. 

Dziesmu svētki ir nenovērtējams latviešu kultūras mantojums, kurš ir 

jāsargā, jālolo un jāslavē. Gatavoties šiem svētkiem un cienīt tos ir 

katra latvieša pienākums. 

Dziesmu svētki ir mūsu valsts simbols, ko citas valstis neizprot, tie 

saista mūs ar vispasaules kultūrām. 

Dziesmu svētki ir vieni no skaistākajiem un krāšņākajiem svētkiem 

Latvijā. Tā ir tā reize, kad latvieši ir vienoti un saticīgi. 

Dziesmu svētkos, kas ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, katrs 

latvietis apzinās savu un savas tautas spēku un varēšanu. 

Latvieši ir izturīga un čakla tauta, kuru jau 130 gadus vieno Dziesmu 

svētki. 

Dziesmu svētki ir musu dzimtenes bagatibas. Par šiem svetkiem 

nevar aizmirst, un vajag atcereties par tiem ka, par mūsu tautas 

vesturi.  
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Dziesmu svētku nozīmīgums ir neapšaubāms un ir atzīts arī 

starpvalstu līmenī. Visa mūsu dzīvība un vesture ir cieši saistīta ar 

Dziesmu svētkiem. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Dziesmu svētki ir brīnišķīgs Latvijas tautu produkts, kurš ir tikai vienā 

eksemplārā un ir novērots tikai šeit. 

Šodien Dziesmas svētki ir kā Latvijas tradīcija, tas ir skaista māksla un 

visiem cilvekiem vajag to paskatīties, tas paaugstina garastavoklis. 

Dziesmu svētki ir mūsu tautas unikāla tradīcija. Tūkstošu cilvēku 

kopēja muzicēšana nevienu neatstāj vienaldzīgu. Šie svētki attīsta 

latviešu tautas mākslu. 

 

Ints 

Teterovskis 

Dziedāšana korī satuvina cilvēkus un iemāca tiem būt tolerantiem. 

Kolektīvā muzicēšana un dziedāšana korī nav tikai kulturāls devums, 

bet tā sevī ietver dažādu lietu atspoguļojumu cilvēku dzīvē. 

Koris ir liels un grūts darbs, viņš palīdz bērniem kļūt stiprāk. 

Koris ir viens no nozimigakajiem elementiem Dziesmū svetkū. Ja būs 

labais koris, tad būs labais koncerts. 

Koris ir sabiedrības modelis. Koris apvieno ļoti dažādus cilvēkus, liek 

viņiem sadarboties, būt uzmanīgiem un iecietīgiem. Dziedātāji kopā 

rada burvīgus skaņdarbus.  

 

9. Daļēji, ar ļoti minimālām izmaiņām pārraksta autora tekstu. 

Valdis 

Rūmnieks 

Rakstnieks ir teicis, ka Dziesmu svētku pamatā ir sūrs un ikdienas 

darbs, kurā vairāk nekā 130 gados savu spēku var izbaudīt katrs 

latvietis. Dziesmu svētkiem ir grūti gatavoties. Dziesmu svētku 

vēsture ir plaša kā mūsu tautas vēsture, un dziesmu svētku kustība 

būs mūžīga kā Latvija valsts. 

Oļģerts 

Grāvītis 

Muzikologs ir teicis, ka vēlams saglabāt galvenos Dziesmu svētku 

elementus – gājienu, stilu, tradīcijas. Svarīgi definēt autentiskas 

tradīcijas. 

10. Nespēj atrast galveno, min mazsvarīgo, virspusēji uztver tekstu. 

Valdis 

Rūmnieks 

Dziesmu svētkiem ir neparasta vēsture, pat ļoti smagajos laikos 

latvieši turpināja svinēt tos un turpinās arī tālāk. 

 

Oļģerts 

Grāvītis 

Dziesmu svētki sastāv no vairākiem atsevišķiem elementiem, kas 

apvienoti padara šos svētkus unikālus visa pasaulē.  

 

Ints 

Teterovskis 

Gan sabiedrībā, gan korī katram cilvēkam ir sava vieta, vienīgi tā ir 

jāieņem un vēlāk arī jānotur. 

 

11. Pārveidojot autora tekstu saviem vārdiem, mainās doma. 

Oļģerts 

Grāvītis 

Dziesmu svētki nav šovs. Dziesmu svētki ir tautas tradīcijas un māksla, 

kura nekur citur pasaulē vairs nav dzirdama. 

Svarīgi ir saglabāt un definēt Dziesmu svētku autentiskās tradīcijas un 

laikmeta specializētās mākslas sintēzi, jo tā ir mijiedarbība.  

Ir svarīgi saglabāt mūsu tautas tradīcijas arī Dziesmu svētkos, un 

nepazaudēt tādus elementus, kā svētku gājienu, kopkoncertu, 

Dziesmu karus u.c., kas ir jau laikmetīgas tradīcijas. 
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Ints 

Teterovskis 

Muzicēšana un koris spēj saliedēt cilvēkus, kas arī ir pamata valsts 

saglabāšanai. Citus ir jāprot uzklausīt, un ir jāuzstāda kopējs 

mērķis produktīvai valsts nākotnei.  

Koris iemāca aizstāvēt savu viedokli, jo tā ir mūsu sabiedrība, kura 

spēj cilvēkus apvienot 

12. Skolēns pauž savas domas, attieksmi. 

Galveno domu ir autentiskas tradīcijas, Es domāju ka tas ir pareizi, par to, kā 

mums vajag koncertu, deju lieluzvedumu. Tas ir Dziesmu svētku elementus, un es 

domaju ka tas ir pareizi. 

 

0 punktu par šo uzdevumu saņēma arī tie skolēni, kuri nebija sapratuši tekstu, 

pārpratuši vai aplami uztvēruši teikto.  

 

Secinājumi par 1. uzdevumu 

 Jāmāca skolēniem izteikt galveno domu īsi, skaidri, precīzi, bez 

liekvārdības, neko nesarežģījot. 

 Jāizvairās no teksta virspusējas izpratnes, maznozīmīgiem spriedumiem, 

secinājumiem. 

 Jāatceras, ka uzdevumā nav prasīts izteikt savas domas, attieksmi un 

vērtējumu vai atklāt savas zināšanas par tematu.  

 Nedrīkst galvenās domas formulējumā citēt diskusijas dalībnieku teikto vai 

arī pārstāstīt tekstu. 

 Pārfrāzējot autora teiktos vārdus, nedrīkst mainīt pausto domu, tādējādi 

pazaudējot ideju. 

 

2. uzdevums (2 punkti). Formulē diskusijas tematu! 

 

 2. uzdevumā pārbaudīja skolēnu prasmi formulēt tematu. 

 

 Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārdam „temats” ir dots šāds skaidrojums: 

„Tas (piemēram, parādība, fakts, problēma, to kopums), ko aplūko, iztirzā, pētī (kādā 

tekstā, mākslas darbā, sarunā u. tml.); īss šāda aplūkojuma, iztirzājuma, pētījuma 

satura formulējums”. 

 

Arī lingvodidaktikas terminu skaidrojošajā vārdnīcā ir līdzīga definīcija: 

„Rakstu darba (sacerējuma, pētījuma, referāta, literāra darba) vai mutvārdu runas 

(priekšlasījuma, stāstījuma) satura pamatidejas formulējums; jautājums, par ko runā 

un raksta”. 

 

Formulējot tematu, skolēniem būtu jāzina, ar ko temats atšķiras no tēmas. 

Lingvodidaktikas terminu skaidrojošajā vārdnīcā ir teikts, ka tēma ir „apzīmējums 

vienotam plašākam jautājumu lokam, par kuru notiek saruna, ko aplūko rakstītā 

tekstā, atspoguļo mākslas darbā.” 

 

Atšķirība starp tematu un tēmu ir skaidrota arī I. Dalbiņas un I. Lāčaunieces 

latviešu valodas mācību grāmatas vidusskolām 1. daļā, runājot par tekstu un tekstveidi 

(168. lpp.), kā arī 3. daļā (176. lpp.). Autores atzīmē, ka tēma ir plašāka, temats – 
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šaurāks, piemēram, tēma „Latviešu rakstu zīmes”, bet temats „Krusta zīmes 

daudzveidīgais spēks” vai arī tēma „Latviešu valoda”, bet temats „Latviešu valodas 

apguves problēmas skolā”. Tēma var iekļaut sevī vairākus tematus. 

 
2. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

Par precīzi formulētu tematu (forma + saturs) – 2 p. 

 Temats var būt formulēts jautājuma formā. 

Jābūt par Dziesmu svētku tradīciju saglabāšanu un (vai) koru (koristu) 

vienošanas spēku. 

Pieļauta neprecizitāte (nav ievērota forma,  

 vai saturs daļēji pareizs) – 1 p.  

Par formulētu tēmu – 0 p. 

 

 

 
2 punkti 

 

Lai iegūtu maksimālo vērtējumu, atbildei bija jābūt precīzai gan formas, gan 

satura ziņā. No formas viedokļa par pareizu tika pieņemts arī temats, kuru formulēja 

kā jautājumu. Ja bija nosaukta tikai tēma, tad šāda atbilde tika novērtēta ar 

0 punktiem. 

 

2. uzdevuma apguves koeficients ir 0.54 (sk. 2. diagrammu). Jāatzīmē, ka 

29 % (5981) par šo uzdevumu saņēma 0 punktu, tātad temata formulējums neatbilda 

ne formas, ne satura ziņā. 37 % audzēkņu par šo uzdevumu ir saņēmuši maksimālo 

punktu skaitu. 

 

2. diagramma. 2. uzdevuma rezultāti 

 
 

Uzdevumā netika vērtēta pareizrakstība, kaut gan turpmāk arī to vajadzētu 

ņemt vērā. Līdzīgi kā par 1. uzdevumu, arī par šo uzdevumu tiek piedāvātas skolēnu 

atbildes un to vērtējumi. 
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Ar 2 punktiem vērtētās atbildes 

Dziesmu svētku nozīme un to tradīciju saglabāšana latviešu kultūrā. 

Dziesmu svētki kā latviešu kultūras elements. 

Dziesmu svētku unikalitāte un nozīme. 

Dziesmu svētku nozīme latviešu dzīvē. 

Dziesmu svētki – mūsu tautas virzītājspēks. 

Dziesmu svētku neatkārtojamība un nozīme. 

Dziesmu svētku un kora nozīme Latvijas tautai. 

Tautas saliedētība Dziesmu svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā. 

Dziesmu svētki, to vērtības un kā tie atspoguļo mūsu sabiedrību, tautu. 

Dziesmu svētku aktualitāte un devums sabiedrībai. 

Dziesmu svētku un dziedāšanas kopumā ietekme uz tautu, indivīdu. 

Dziesmu svētki – sabiedrības saliedēšana. 

Dziesmu svētku saglabāšana, unikalitāte un piedalīšanās tajos. 

Dziesmu svētku nepieciešamība mūsdienu sabiedrība un to vienreizīgums citu 

tautu vidū. 

Dziesmu svētki kā nacionālās identitātes simbols, tradīcija, kas raksturo Latviju, 

tās cilvēkus. 

Dziesmu svētku unikalitāte un kora nozīme latviešu kultūrā. 

 

 

Problēmas, kuru dēļ atbildes tika novērtētas ar 1 punktu 

1. Nav ievērota forma – temata formulējumu sāk ar vārdiem “temats ir par…”, 

“pēc izlasītajiem materiāliem…”, vērojama arī cita veida liekvārdība. 

Diskusija stāsta par Dziesmu svētku tradicionālo un laikmetīgo nozīmi, to, ka tie 

simbolizē ne tikai tautas vēsturi, bet arī vienotību mūsdienās. 

Diskusijas temats ir par to, kā šie Dziesmu svētki palīdz mūsu tautai, dzimtenei. 

Par to, vai šīs tradīcijas ir jāturpina un jāsaglabā. 

Pēc izlasītajiem preses materiāliem ir skaidrs, ka diskusijas temats ir Dziesmu 

svētki – tā burvība, tradīcijas un skanējums  

Diskusijas temats ir, ko Dziesmu svētki dod sabiedrībai. 

Diskusijas temats ir Latvijas Dziesmu svētki, kā tos redz un analizē trīs dažādas 

personības. 

Šī diskusija vēsta par Latvijas kā tautas nezūdošajām vērtībām, kuras vieno tautu, 

kā, piemēram, dziesmu svētki. 

Šis temats ir par Dziesmu svētku nozīmīgumu un unikālajām tradīcijām, kuras 

vieno sabiedrību. 

Diskusija ir par muzicēšana, dziedāšanu kopās un dalību dziesmu svētkos. 

Diskusijas temats, manuprāt, ir: „Kapēc notiek dziesmu svētki un kamdēļ?”  

Diskusija ir par Dziesmu svētki nozīme un aktualitāte 

2. Nav ievērota forma – temats formulēts kā mērķis. 

Informēt par Dziesmu svētku nozīmīgumu/ tradīciju.  

3. Nepilnības saturā – temats sašaurināts, t. i., minēts tikai viens aspekts, runāts 

tikai par koriem vai dziesmu nozīmīgumu. 

Koru nozīmīgums Latvijas kultūrā un to sagatavošanās darbi. 

Koru nozīme un vēstures īpatsvars Latvijā. Kā tie ietekmē kultūru un kāds ir to 

darbības pamats. 

Kora nozīme un vērtība latviešu tautā un Dziesmu svētkos.  

Dziesmu svētki – koru vienotība skaistās dziesmās.  
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Dziesmu svētku neatkārtojamības iemesli.  

Dziesmu svētku nozīmīgums Latvijā un pasaulē. 

Dziesmu spēja saliedēt cilvēkus. 

Dziesmu svētku neatkārtojamība. 

Dziesmu svētku tradīciju nostiprināšana un izkopšana. 

Dziesma – vienotības veicinātāja. 

Dziesmas spēks. 

4. Nepilnības saturā –  ļoti vispārīgs un nekonkrēts temats. 

Nozīmīgais Dziesmu svētkos. 

Latvijas valsts un tautas bagātība – “Dziesmu svētki”. 

Dziesmu svētku un tā elementu vienojošā nozīme tautā. 

Dziesmu svētku attīstība un nozīme. 

Dziesmu svētku ietekme un nozīme latviešu tautas kultūras saglabāšanā. 

Dziesmu svētki kā uzvedums un kultūras pasākums. 

Dziesmu svētki – nozīmīgi svētki ar dvēseli. 

Dziesmu svētki – Latvijas tradīciju šūpulis. 

Dziesmu svētku mantojums Latvijā. 

Dziesmu svētki – unikāli visa pasaulē. 

Dziesmu svētki latviešu vidū.  

Dziesmu svētki kā galvenā tradīcija. 

Mūzikas un Dziesmu svētku aktualitāte mūsdienās. 

Mūzikas nozīme cilvēku dzīvē. 

5. Nepilnības saturā – paplašināts temats. 

Dziesmu svētku un ap to saistīto lietu emocionālā nozīme latviešu tautai. 

Dziesmu svētku un to elementu nozīme sabiedrībai. 

Dziesmu svētki kā daļa no latviešu vēstures un bērnības. 

Mūzika un Dziesmu svētki kā cilvēku apvienošanas elements un sabiedrības 

virzītājspēks. 

Dziesmu svētku un mūzikas nozīme latviešu dzīvē. 

Dziesmu svētku nozīme un to tradīcijas.  

Dziesmu svētku milzīgā nozīme un ietekme sabiedrībā un Latvijas vēsturē ar visu 

to, ko tie sevī ietver. 

Dziesmu svētku tradīcijas. 

Dziesmu svētku veidošana. 

Dziesmu svētki Latvijā un to nozīme uz kultūru un integrāciju.  

Kā Dziesmu svētki identificē latviešu tautu. 

Dziesmu svētki kā cilvēka kultūras daļa.  

Mūzikas loma cilvēku vienība un tradīciju paradīšana. 

Kā Dziesmu svētki atspoguļo latviešu tautu kopumu. 

Dziesmu svētki kā mūsu tautas, vēstures, kultūras individualitāte. 

Dziesmu svētku popularitātes iemesli. 

Neatkārtojami dziesmu svētki, kuri spēj apvienot un palīdz cilvēkiem pārvarēt 

grūtības. 

Latvijas Dziesmu svētku īpašības un tradīciju saglabāšana. 

 

Problēmas, kuru dēļ uzdevums tika novērtēts ar 0 punktiem 

1. Temats nav formulēts, bet aprakstīts, pārstāstīts, formulēta galvenā doma. 

Dziesmu svētki ar savām tradīcijām ir tie, kas mūs vieno. 

Mūzika saista kopā dažādus cilvēkus, no mīlestības pret mūziku Latvijā rodās 

dziesmu svētki. 
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Daudzveidīgas, neizsmeļamas un viedas ir tradīcijas – nāciju pērles. 

Diskusija ir par to, ka svētki var apvienot cilvēkus, par kultūru un par Latviju. 

Dziesmu svētkiem ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvēs. 

Dziesmu svētki ir Latvijas bagātība. 

Dziesmu svētki sevī ietver tradīcijas un spēju darboties kolektīvā. 

Dziesmu svētki svarīgi Latvijas tautai. 

Dziesma ir latviešu virzītājspēks un identitāte. 

Dziesmu svētki ir unikāla tradīcija, kas vieno latviešu tautu. 

Dziesmu svētki ir ļoti svarīga daļa no Latvijas kultūras, no vestures, un šie svētki 

ir unikāli, tāpēc tie ir jāturpina. Šie svētki apvieno mūsu tautu. 

Dziesmu svētki ir vērtība, kas vieno, parāda latviešu tautas spēku, tā ir vērtība, 

kas ir nemirstīga un neatkārtojama. 

2. Neprecīzi formulēts temats gan formas, gan satura ziņā. 

Katrs propogandē savu mākslas veidu, ar to pašu viņš sava diskusija apraksta 

katru detaļu, lai cilvēkiem būtu interesanti. 

Mūzikas nepieciešamība mūsdienu sabiedrībā, kas vieno cilvēkus un mūzika, kori, 

kā daļa no mūsu vēstures. 

Cik liela loma mūzikai ir Latvijā, un kā tā atspoguļojas Latvijas sabiedrībā? 

Katram ir jāattīsta sava balss, jo tā palīdz ikdienā. 

Koris iemāca komunicēt ar cilvēkiem. 

Korim ir viens kopīgs mērķis, kurš vieno dažādus cilvēkus. 

Dziesmu svētki Latvijas valstī, un kas būtībā ir koris?  

Viņi visi runā par to, kā vislabāk modernizēt Dziesmu svētkus. Ko vajag izdarīt un 

ko nevajag. 

Katram ir jāattīsta sava balss, jo tā palīdz ikdienā.  

Koris iemāca komunicēt ar cilvēkiem.  

Dziesmu svētki ne tikai apvieno kultūru, bet arī dod labu pieredzi. 

3. Nav saprotama doma, tā ir neloģiska. 

Kultūras tradīciju saglabāšana, kopšana ir kā nākotnes skatījums sabiedrības 

vienotībā. 

 

Secinājumi par 2. uzdevumu 

 Skolotājiem lielāka uzmanība jāpievērš temata formulējumam, jo liela daļa 

izglītojamo kļūdās tieši formas ziņā. Jāatceras, ka temata formulējums ir kā 

plāna punkts, kurā nelietojam darbības vārdus. Formulējumos bieži tiek 

izmantoti lietvārdi ar izskaņām -šana, -ums vai -ība. 

 Formulējot tematu, nav jāpārstāsta teksta saturs vai arī jānosauc galvenā doma. 

 Temata formulēšanā jāizvairās no vispārīgām frāzēm. Nav jāiekļauj arī lieka 

informācija, tādējādi paplašinot tematu. 

 Tematu formulēt nedrīkst ar vienu vārdu, tajā jābūt vidēji 3–5 vārdiem. 

 

3. uzdevums (9 punkti). Uzraksti viedokli (70–90 vārdu) par diskusijas tematu!  

 

 

3. uzdevumā bija jāuzraksta viedoklis par tematu, kas saistīts ar iepriekš 

izlasītajiem viedokļiem. Šajā uzdevumā pārbaudīja, kā skolēni, ievērojot valodas 

normas, īsā tekstā prot izteikt viedokli un to pamatot. 
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Izsakot viedokli, skolēniem jāatceras, ka tam ir jābūt patstāvīgam, loģiskam un 

pamatotam; tajā nevajadzētu būt pretrunām. Viedoklī obligāti nav jāatsaucas uz kāda 

cita teikto. Kaut arī viedoklis ir ļoti īss rakstu darbs, tajā jāievēro trīsdaļīguma forma 

(ievads, nobeigums un galvenā daļa). Dalījums rindkopās nav obligāts.  

 

Ar šo uzdevumu tiek pārbaudīta izglītojamo prasme izteikt un pamatot savu 

viedokli par piedāvāto tematu, spēja izmantot tekstam atbilstošu leksiku un 

daudzveidīgas teikumu konstrukcijas, kā arī pareizrakstības normu ievērošana paša 

veidotā tekstā. 

 

3. uzdevumā tika vērtēts saturs un teksta uzbūve, stils, ortogrāfija un 

interpunkcija (sk. 7. tabulu).  

 

7. tabula. 3. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 
Punkti Saturs un teksta uzbūve* Stils Ort. un interp. 

kļūdas 

3 Saturs atbilst tematam. 

Patstāvīgas domas izteiktas 

plānveidīgi un loģiski, tās ir 

pamatotas. 

Dažādas un stilistiski iederīgas 

teikumu konstrukcijas. Viegli 

uztverams teksts. Pieļaujama 

viena stila kļūda. 

1 kļūda 

 

2 Saturs atbilst tematam. Izteiktās 

domas pamatotas, bet nav 

domas virzības. Nav kāda no 

teksta uzbūves elementiem.  

 

2–3 stila kļūdas 

 

2–3 kļūdas 

 

1 Izteikts pretrunīgs viedoklis. 

Domas nepamatotas vai 

haotiskas. Temata 

sašaurinājums/ paplašinājums, 

novirze no diskusijas temata. 

Frāzes. 

 

4–5 kļūdas 

 

4–5 kļūdas 

0 Darbs neatbilst tematam. Tekstā 

paustā doma nav uztverama.  

 

6 un vairāk kļūdas 

 

6 un vairāk 

* Tā kā jau uzdevuma nosacījumā minēts, ka viedoklim jābūt 70–90 vārdu 

robežās, tad vērtētāji vienojās darbus līdz 20 vārdiem vērtēt tikai ar 1 punktu par 

saturu, savukārt, ja viedoklis nav saistīts ar uzdevuma tematiku, tad tādu darbu 

nevērtēt vispār. 

 
Šī uzdevuma apguves koeficients 0.58 (sk. 3. diagrammu). Visbiežāk iegūtais 

punktu skaits ir 6 un 7, kas liecina par to, ka kopumā šis uzdevums ir bijis viegls. To 

nav izpildījuši 2 % jeb 423 skolēni, bet maksimālo punktu skaitu ir saņēmuši 7.7 %, 

t. i., 1592 audzēkņi. Grūtības satura ziņā bijušas tiem audzēkņiem, kuriem nav bijusi 

saskare ar Dziesmu svētkiem, tāpēc nav sava viedokļa par šo kultūras notikumu, un 

viņiem nākas izmantot informāciju, kura izlasīta dotajos viedokļos. Daudzos darbos 

vērojama tendence pamatoties uz 1. uzdevumā izlasītajiem viedokļiem, kā arī 

mēģināts tos salīdzināt.  
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3. diagramma. 3. uzdevuma rezultāti 

  

 

Analizējot šī uzdevuma izpildi, uzmanība pievērsta tikai satura problēmām. Tā 

kā stila un pareizrakstības kļūdas vērtētas arī pārspriedumā, tad tās sīkāk analizētas, 

izvērtējot eksāmena 3. daļu. 

 

Vērtējot skolēnu darbus, tika atklātas biežāk sastopamās problēmas, kuru dēļ 

samazināts vērtējums. 

 

1. Vispārīgas frāzes par Dziesmu svētkiem. 

 Latvijas dziesmas svētki ir ļoti interesants pasākums. 

 Es zinu, ka dziesmas svētkiem ir plaša tautas vēsture, tāpēc tas apvieno cilvēkus visa 

Latvijā. 

 Es varu pateikt, ka mūsu vēsture un mūsu tradīcijas ir ļoti aizraujošas. 

 Es zinu, kad televīzija rada Latviešu nacionālās dejas, viņu tērpus un dziedāšanu, tas 

vienmēr ir interesanti un spīdīgi. 

 Ir ļoti burvīgi, ka mūsu tauta joprojām gatavojas solīti pa solītim. 

2. Aplami, neprecīzi fakti, spriedumi. 

Dziesmu svētki ir Latvijas kultūra un mūsu spēkos ir tos svinēt katru gadu. 

Dziesmu svētki var apvienot jebkuras valstis, jo katrā valstī ir savi Dziesmu svētki. 

Man liekas, ka Latvijas dziesmas svētki ir ļoti interisants pasākums, es biju vienu reizi 

dziesmu svētkos, ļoti dažāda mūzika, dažādi cilvēki un kori kuri izpildīja savas 

kompozīcijas. Katrs koris ir kā unikāla vide, kurā svešam cilvēkam ir grūti orientēties, 

bet no ārpuses šie kori ir ļoti skaisti un muzikāli.  

Es neesmu nekāds muzikants, man neinteresē nekas par šo tēmu, bet autori centīgi 

apraksta savu viedokli par katru tēmu. Man šķiet, ka viņi grib saglabāt šo tradīciju. 
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Secinājumi par 3. uzdevumu 

 Viedokļa izteikšanas uzdevumā jāpiedāvā tādi temati, kuros būtu iekļauts 

diskutējams jautājums.  

 Mācību stundās lielāka uzmanība būtu jāvelta sarunām un diskusijām par 

valodas un kultūras jautājumiem, tādējādi paplašinot skolēnu redzesloku, 

attīstot prasmi pamatoti izteikt viedokli.  

 Jāmāca skolēniem arī īsā tekstā savas domas izteikt loģiski, plānveidīgi, 

koncentrēti, jo daudzos darbos pietrūka tieši domas virzības un mērķtiecības.  

 Jāattīsta prasme argumentēt savas domas. 

 Jāizvairās no frāžainības, vispārinājumiem. 

 

4. uzdevums (2 punkti). Izskaidro O. Grāvīša viedoklī izcelto vārdu nozīmi!  

 

 

Nākamajos divos uzdevumos tika vērtēts, kā skolēni saprot svešvārdus, spēj 

tos izskaidrot, izmantojot tikai kontekstu. 4. uzdevumā par katru pareizu, tekstam 

atbilstošu vārda skaidrojumu skolēns varēja saņemt 1 punktu. Vērtējot šo uzdevumu, 

standartizācijā tika piedāvāti „Latviešu valodas vārdnīcā” un „Ilustrētajā svešvārdu 

vārdnīcā” esošie vārdu skaidrojumi, tāpat pirms darbu vērtēšanas tika izskatīti skolēnu 

piedāvātie atbilžu varianti. Par pareiziem tika atzīti tie, kuri saturiski tuvi vārdnīcās 

dotajiem skaidrojumiem un nav pārprotami. 

 

Autentisks 

 

1 punkts 

Tāds, kas saskaņots ar pirmavotu, īsts, pareizs. (LVV) 

Tāds, kas saskan ar oriģinālu, tāds, kam pamatā pirmavots, 

neapšaubāms. (Ilustrētā svešvārdu vārdnīca) 

Skolēnu darbos sastopamie skaidrojumi: vēsturiski atbilstošs / 

nemainīgs / oriģināls / saglabājies sākotnējā veidojumā / 

tradicionāls / ticams / neapšaubāms / pirmatnējs, tāds, kas saglabājies 

nemainīgs kopš sākuma / sākotnējo domu un būtību saglabājošs /tāds 

pats kā īsts, kopija, identisks  

 

0 punkti 

Grūti atkārtojams / savdabīgs / īpatnējs / sens / vairs nav sastopams 

oriģināls/ pastāvīgs / neaizvietojams / piederīgs, raksturīgs, vienreizējs, 

unikāls 

 

Sintēze 1 punkts 

Spriešanas veids, kurā veselā atsevišķi elementi tiek apvienoti, 

parādības tiek aplūkotas saistījumā. Sintezēt – domāšanas procesā 

saistīt, apvienot. (LVV) 

Skolēnu darbos sastopamie skaidrojumi: divu vai vairāku elementu 

savienojums vienā. 

Saplūšana/apvienošana/ apkopojums 

0 punkti 

Apvienība, sadarbošanās, kopums/ mijiedarbība/ mākslīgi radīt/ 

caurstrāvojums/ attīstība, darbība, atjaunošana, radīšana, veidošana 
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   4. uzdevuma izpildes koeficients ir ļoti zems – 0.24 (sk. 4. diagrammu). Tas ir 

vienīgais uzdevums, kur vērtējumu nav saņēmusi vairāk kā puse no visiem 

audzēkņiem, t. i., 60,4 % (12467!). Tikai 8.3 % audzēkņu ir ieguvuši maksimālo 

vērtējumu. 

 

Pareizrakstība šajā uzdevumā netika vērtēta, tomēr audzēkņiem vajadzētu 

atgādināt par ortogrāfijas normu ievērošanu jebkurā pašu rakstītā tekstā. 

 

4. diagramma. 4. uzdevuma rezultāti 

 
 

 

Secinājumi par 4. uzdevumu 

 Liela daļa skolēnu vispār nav sapratusi, kas jādara. Tātad ar šāda veida 

uzdevumiem mācību stundās strādā maz.  

 Skolēni vārda skaidrojuma vietā parasti min tikai līdzīgas nozīmes vārdu, līdz 

ar to nepierādot, ka viņš šo vārdu sapratis.  

 Netiek skaidrota vārda nozīme, bet ir izrakstīti kaut kādi teksta fragmenti. 

 Skaidro vārdus tikai Dziesmu svētku kontekstā (autentisks – raksturīgs tikai 

Dziesmu svētkiem; sintēze – Dziesmu svētku tradīciju veidošanās). 

 Vārdu „autentisks” visbiežāk skaidro kā neatkārtojams, unikāls, vienreizējs, 

sens, vienīgais. 

 Bieži vien atbilde netika ieskaitīta arī tajā gadījumā, ja skaidrojumā ir 

pretrunas, piemēram, sintēze – „tāda kā harmonija, apvienojums, nezaudējot 

būtību, bet arī ieviešot ko jaunu, mainīgu, mūsdienīgu” (vienīgais pareizais 

vārds šajā skaidrojumā ir „apvienojums”). 

 Skaidrojot vārdu „autentisks”, tā nozīme tiek jaukta ar vārda „oriģināls” 

nozīmi – ar šo vārdu tiek saprasts kaut kas atšķirīgs no citiem, savdabīgs, 
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īpatnējs, kas šinī gadījumā nav saistāms ar vārdu „autentisks” (oriģināls, 

noteiktam reģionam raksturīgs). 

 Skaidrojot vārdu „sintēze”, visbiežāk izmanto vārdus „mijiedarbība”, 

„sadarbība”, „attīstība”, „radīšana”, „veidošana”, dažreiz vārds “sintēze” 

tiek skaidrots arī kā termins, ko izmanto ķīmijā, kas tomēr neatbilst tekstā 

lietotajai nozīmei. 

 Mācību procesā lielāka uzmanība jāpievērš darbam ar leksiku, vārdu nozīmju 

skaidrojumam, norādot uz vārdu daudznozīmību, kas atklājas tikai kontekstā.  

 Nevajadzētu skolēniem likt mācīties vārdu nozīmes no galvas, bet strādāt ar 

kontekstu. 

 

5. uzdevums (1 punkts). Atrodi I. Teterovska viedoklī vārdam „noturēt” atbilstošo 

vārda skaidrojumu un atzīmē to!  

  

5. uzdevumā pārbaudīja, kā skolēni prot atrast atbilstošo nozīmi tekstā 

lietotajam vārdam. 

 

Atrodi I. Teterovska viedoklī vārdam „noturēt” atbilstošo vārda skaidrojumu un 

atzīmē to ! 

 □ turot panākt, ka paliek kādā vietā, stāvoklī; 

 □ panākt, ka neizpaužas, nav manāms (piemēram, emocionāls pārdzīvojums); 

 □ spēt pareizi izveidot, līdz galam īstenot. 

 

 

Uzdevums tika izveidots un vērtēts, izmantojot Latviešu valodas vārdnīcā 

vārda „noturēt” dotos skaidrojumus.  

turot panākt, ka paliek kādā vietā, stāvoklī; 

(noturēt maisu uz pleciem) 

panākt, ka neizpaužas, nav manāms (piem., emocionāls pārdzīvojums); 

(noturēt smieklus, asaras) 

 spēt pareizi izveidot, līdz galam īstenot. 

(noturēt melodiju, balsi) 

 

 

Uzdevuma izpildes koeficients 0.63 (sk. 5. diagrammu). Kaut arī šī uzdevuma 

izpildes koeficients ir visaugstākais, tomēr 36 % skolēnu ir saņēmuši vērtējumu 0. 

Starp šiem audzēkņiem visbiežāk minētā atbilde ir pirmā – turot panākt, ka paliek 

kādā vietā, stāvoklī. Skolēni ir pārpratuši un uzskatījuši, ka jānotur valsts, nepamanot, 

ka ar valsti ir domāta balss.  

 

Secinājumi par 5. uzdevumu 

 Vārda nozīmju skaidrošanā labāk veicas tajos uzdevumos, kur jāizvēlas 

pareizā atbilde.  

 Strādājot ar leksiku, jāakcentē tas, ka daudznozīmīgiem vārdiem nozīmes var 

uztvert tikai kontekstā, tāpēc uzmanīgi jālasa teksts, lai šo nozīmi uztvertu. 

 Skaidrojot vārdus, vajag plašāk atklāt vārda nozīmi, nevis atbildēt tikai ar 

vienu vārdu. Atbildē nevajadzētu izmantot vārdu, kuru izskaidro. 

 

 



44 

 

5. diagramma. 5. uzdevuma rezultāti 

 
 

Lai veiktu nākamos trīs uzdevumus, skolēniem tika piedāvāts izlasīt I. Ziedoņa 

epifāniju. 

 

Izlasi Imanta Ziedoņa epifāniju un 2. daļas darba lapā veic 6.–8. uzdevumu! 
 
      Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet no rītiem. Rakstiet jaunībā. Mīlestību līdz vecumam 

saglabā retais. Uzvelciet baltu kreklu un rociet zemi. Uzvelciet baltu kreklu un notīriet kurpes 

savai mātei. 

      Uzvelciet baltu kreklu, kad jums nav viesu. Palieciet viens. Priecājieties par sevi. „Palicis 

viens, es jutos bezgala satraukts, it kā pēkšņi iekļuvis izcilu, slavenu, skaistu cilvēku 

sabiedrībā,” sacīja kāds gudrais. 

      Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet jaunībai. Viņa atnāk ar taureni bizē. Viņa ir soprāns 

vidusskolas korī. Un viņai ir baltas kurpes. Kaut kas ir noticis. Kaut kas ir noticis ar lazdām. 

Tu piesit, un lazdas nokūp zelta putekļos. Vai agrāk arī tā bija? 

      Vai tu esi meties saules priekšā ceļos? Es, skaistais tatārs, to darīju Ai-Petrī virsotnē vējā 

un sniegā, un blakus bija saule manas skaistās tatārietes acīs. O, lielā saule, pateicies manam 

tēvam un manai mātei, kas man deva mīlošu sirdi! Pateicies viņas tēvam un mātei! Mums ir 

siltas rokas, mēs atmodinājām viens otru, mēs atsildījām viens otru, mēs kļuvām redzīgie. 

      Cik ilgi? Cik ilgi mēs būsim redzīgie? Kamēr Grīgs nospēlēs Solveigas pasaku? Kamēr 

laši kāps pret Amūras straumi, dzīsies Usūrijas strautos un atstās zelta ikrus smiltīs? 

     Tev ir caurspīdīgi pirksti, es redzu tiem cauri sauli un asiņu pulsēšanu. Sudraba laši un 

zelta ikri ir tavās asinīs. Cik ilgi? 

     Uzvelciet baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni. Un rociet zemi. Rociet zemi, kā neviens pirms 

jums to nav racis. Pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet mīlestību līdz vecumam saglabā retais. 

Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas. Kurš kuram pieies pirmais? 
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6. uzdevums (3 punkti). Uzraksti teksta mērķi un raksturo tā aktualitāti!  

 

 

6. uzdevumā tika pārbaudīts, kā skolēni prot formulēt mērķi un raksturot 

mērķa aktualitāti. Pirms uzdevuma veikšanas izglītojamajiem būtu jāatceras, kas ir 

mērķis. Šis vārds ir skaidrots gan „Latviešu valodas vārdnīcā” („mērķis ir tas, ko 

(autors) cenšas sasniegt, panākt..”), gan „Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīcā” 

(„mērķis – domās prognozētais darbības vēlamais rezultāts, tas, ko cenšas panākt, 

sasniegt, kas piešķir virzību”).  

                

6. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

Par precīzi formulētu teksta mērķi – 1 p.  

 

2 

 

 

3 punkti 
Par mērķa aktualitātes raksturošanu – 1 p. 

Aktualitātei jābūt saistītai ar paša uzrakstīto mērķi. 

Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

Stila kļūdas nevērtē.  

Ja par saturu 0 punktu, pareizrakstību vērtē. 

 

1 

 

Veicot šo uzdevumu, svarīgi bija aktualitāti sasaistīt ar paša formulēto mērķi, 

kas ne vienmēr izdevās.  

Uzdevuma izpildes koeficients ir 0.47 (sk. 6. diagrammu). Visbiežāk par šo 

uzdevumu ir saņemts 1 punkts no 3. Tas nozīmē, ka ir formulēts tikai mērķis un nav 

raksturota aktualitāte vai arī otrādi. Lielākās problēmas tomēr sagādā mērķa 

formulēšana, jo skolēni jauc to ar galveno domu vai stāsta, par ko ir teksts. Audzēkņi 

nespēj saskatīt zemtekstus, visu uztver tieši („Kļūt atbildīgam. Uzvilkt baltu kreklu un 

dzīvot dzīvi. Padarīt sevi gaišu. Iet un rakt zemi. Nebaidīties nosmērēties.) Nereti tiek 

paplašināta doma, tiek secināts tas, kā tekstā nav (Aicināt tautu pamosties, cīnīties par 

neatkarību. Dzīvot pilnvērtīgi, labi.”) 

 

6. diagramma. 6. uzdevuma rezultāti 

 



46 

 

6. uzdevuma skolēnu atbildes, vērtējumi un komentāri 

 

 Teksta mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību tam, ka dzīve ir jādzīvo pa īstam, ir tik 
daudz skaistu lietu, ko ievērot. Teksts ir aktuāls, jo mūsdienās cilvēki ir tik aizņemti, 
bet vajag izbaudīt vērtības, ko sniedz dzīve, jo mēs dzīvojam tikai vienu reizi. 
Vērtējums:  

Saturs – 2 punkti. Nosaukts gan teksta mērķis, gan raksturota aktualitāte. 

Pareizrakstība – 1 punkts. Atbildē nav pareizrakstības kļūdu. 

 

Teksta mērķis – neizbaudīta jaunība, kas ātri paiet garām. Uzrakstītais mērķis ir 
aktuāls, mēs nenovērtējam laiku, cilvēkus, kas ir ap mums, kā arī neapzinamies cik 
ātri laiks iet uz priekšu un jaunība paliek ar vien tālāka. 
Vērtējums: 

Saturs – 1 punkts. Neprecīzi formulēts teksta mērķis, nav ievērota mērķa formulējuma 

forma. Raksturota skolēna nosauktā teksta mērķa aktualitāte. 

Pareizrakstība – 0 punkti. Atbildē ir pareizrakstības kļūdas. 

 

Mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību dzīves baudīšanai un mīlestībai, ne tikai 
mīlestībai pret pretējo dzimumu, bet arī pret apkārtējiem un tuviniekiem. Likt 
cilvēkiem saprast, ka dzīve ir viena un tā jādzīvo pēc labākās sirdsapziņas. 
Vērtējums: 

Saturs – 1 punkts. Nosaukts teksta mērķis, bet nav raksturota aktualitāte. 

Pareizrakstība – 1 punkts. Atbildē nav pareizrakstības kļūdu. 

 

Dzīvo kāmer esi jauns. Dzīvo ar mērķi un neaizmirsti par radiniekiem. 

Vērtējums: 

Saturs – 0 punkti. Nav noformulēts teksta mērķis un raksturota aktualitāte. 

Pareizrakstība – 0 punkti. Atbildē ir pareizrakstības kļūdas. 

 

Mērķis: pateikt cilvēkiem, lai viņi godātu un cienītu savu jaunību. Lai viņi saglabātu  

tīru sirdsapziņu vissas dzīves garumā un lai palīdzētu citiem. 

Aktualitāte: „Uzvelciet baltu kreklu” 

Vērtējums: 

Saturs – 1 punkts. Precīzi formulēts teksta mērķis, bet nav raksturota aktualitāte, nav 

izprasts „aktualitātes” jēdziens. 

Pareizrakstība – 0 punkti. Atbildē ir pareizrakstības kļūdas. 

Secinājumi par 6. uzdevumu 

 Mācību procesā jāpievērš uzmanība tam, ka mērķa formulēšanai izmanto 

darbības vārdu nenoteiksmi, piemēram, rosināt, mudināt, pievērst uzmanību, 

akcentēt, aicināt, uzrunāt, pateikt, pastāstīt, paziņot. 

 Mērķa aktualitātei jābūt saistītai ar uzrakstīto mērķi, nevis tikai ar teksta tēmu. 
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7. uzdevums (4 punkti). Nosaki teksta valodu raksturojošās pazīmes, izrakstot 

katram valodas līdzeklim vienu piemēru.  

 

 Lai veiktu 7. uzdevumu, skolēniem noteikti jāzina valodniecības termini un 

jāsaprot, ko nozīmē morfoloģiskās, leksiskās un sintaktiskās pazīmes. Mācību procesā 

skolēniem būtu jānorāda, ka ar morfoloģiskajām pazīmēm jāsaprot vārda gramatiskās 

kategorijas, gramatisko formu veidošana, vārdu darināšana. Leksiskās pazīmes ir, 

piemēram, vārdu krājums, vārdu nozīmes, leksikās grupas pēc to vēsturiskā, sociālā, 

profesionālā, teritoriālā iedalījuma pazīmēm, vispārlietojamie jeb stilistiski neitrālie 

vārdi, īpatnējie leksiskas slāņi (ar stilistisku vai emocionālu nokrāsu), vārdu grupas, 

frazeoloģismi, tropi. Savukārt sintaktiskās pazīmes ietver sevī visas sintaktiskās 

konstrukcijas, teikuma veidus pēc izteikuma mērķa un uzbūves. 

 2011./2012. mācību gadā skolēniem vajadzēja katrai tekstu raksturojošajai 

pazīmei ierakstīt vienu piemēru no teksta. Lai gan uzdevuma nosacījumos bija minēts, 

ka jāizraksta viens piemērs, skolēni rakstīja vairākus. Vērtētāji vienojās, ka vienu 

punktu saņems skolēns, kurš izrakstījis vienu vai vairākus, bet visus pareizus 

piemērus. 

7. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

Par katru pareizu atbildi – 1 p. 

Ja ir vairāki piemēri – punktu iegūst tad, ja visi pareizi.  

Ja viens no piemēriem nepareizs – 0 p. 

Ja izrakstīts teikums, valodas līdzeklim jābūt pasvītrotam.  

 
4 punkti 

 

Rosinājuma 

teikumi 
 

Uzvelciet baltu kreklu. 

Pateicies viņas tēvam un mātei! 

Simboli  
(vārds/vārdu 

savienojums) 

Balts krekls, mātes kurpes, Solveigas pasaka, saule, māte, 

Solveiga 

Epiteti  
(vārdu savienojums) 

Zelta ikri, zelta putekļi, caurspīdīgi pirksti, sudraba laši 

Pavēles izteiksme 
(viens vārds) 

Uzvelciet, notīriet, palieciet, priecājieties, pateicies, rakstiet, 

rociet    

 

7. uzdevumā tika pārbaudīts, cik labi audzēkņi izprot latviešu valodas sistēmu, 

kā spēj analizēt tekstu no sintaktiskā, leksiskā un morfoloģiskā aspekta. Uzdevuma 

izpildes koeficients ir 0.46, vidēji no 4 punktiem tiek iegūti 2 punkti (sk. 

7. diagrammu). Lielākā daļa atbilžu ir novērtēta ar 1 punktu, pārsvarā šis punkts ir 

iegūts par rosinājuma teikumu atrašanu tekstā. Maksimālo punktu skaitu ieguvuši 8 % 

audzēkņu, bet 9 % skolēnu vērtējums ir 0 punktu. Visbiežāk audzēkņi ir kļūdījušies 

simbolu, epitetu un pavēles izteiksmes noteikšanā. 
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7. diagramma. 7. uzdevuma rezultāti 

 
 

Nosakot pavēles izteiksmi, raksturīgākā kļūda bija tā, ka tika izrakstīts nevis 

viens vārds, bet vesels teikums. Tas nozīmē, ka skolēns analizē nevis morfoloģisko, 

bet sintaktisko pazīmi. Ja izrakstīja teikumu, tad tajā vismaz vajadzēja pasvītrot vārdu, 

kurš bija lietots pavēles izteiksmē. 

 

Daudzi audzēkņi nesaprot, ko nozīmē epitets, tādējādi tiek izrakstīts jebkurš 

parasts apzīmētājs, piemēram, mīloša sirds, skaistais tatārs, lielā saule, siltuma 

izslāpusi, izcili cilvēki.  

 

Vēl joprojām daļa skolēnu pārcenšas un viena vārda vai vārdu savienojuma 

vietā izraksta vairākus, tādējādi riskējot kļūdīties. 

 

Secinājumi par 7. uzdevumu 

 Turpmāk būtu jāpievērš uzmanība tam, ka precīzi jāizpilda uzdevuma 

nosacījumi, ja prasīts viens piemērs – nevajadzētu rakstīt vairākus. 

 Lielāka uzmanība jāpievērš valodniecības terminiem, to izmantošanai ikdienā.  

    

8. uzdevums (3 punkti). Kāpēc vārdu savienojums „uzvelciet baltu kreklu” tekstā 

lietots vairākkārt? Pamato savu atbildi!  

 

Lai noskaidrotu skolēnu prasmi vērtēt valodas līdzekļu izmantojumu atbilstoši 

autora mērķim un izvēlētajam stilam, 8. uzdevumā vajadzēja paskaidrot, kāpēc 

konkrēts vārdu savienojums tekstā tiek lietots atkārtoti.  

 

 

 

 



49 

 

8. diagramma. 8. uzdevuma rezultāti 

 
 

 

Lai iegūtu punktu par  šo jautājumu, pietika norādīt, ka autors vārdu 

savienojumu tekstā atkārto vairākas reizes, lai uzsvērtu un paspilgtinātu galveno 

domu. Turpmākajā atbildē skolēniem bija jāpamato šis apgalvojums vai arī 

jāizskaidro dotais vārdu savienojums. 

 

 

8. uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

Par tekstam atbilstošu atbildi – 1 p. 

Par pamatojumu – 1 p. (Var būt izskaidrots vārdu savienojums.) 
 

 

3 punkti Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

Stila kļūdas nevērtē.  

Ja par saturu 0 punktu, pareizrakstību vērtē. 

 

Tāpat kā 6. uzdevumā, visbiežāk saņemtais vērtējums ir 1 punkts no 3, 

uzdevuma apguves koeficients ir 0.45 (sk. 8. diagrammu). Vairākumā gadījumu tas 

tika saņemts par vārdu savienojuma skaidrojumu. Ļoti daudzās atbildēs netika minēts, 

kāpēc šo savienojumu lieto vairākkārt. Uzdevumu nespēja veikt 18 % audzēkņu. 

 

Tā kā daudzi šo I. Ziedoņa epifāniju bija uztvēruši pārāk tieši un nesaskatīja 

zemtekstus, tad arī vārdu savienojums tika skaidrots ļoti primitīvi. 

  

8. uzdevuma skolēnu atbildes, vērtējumi un komentāri 

 

Atbildes, kuras novērtētas ar 3 punktiem. 

Balts krekls ir kā simbols tīrībai, taisnībai, kuru ir tik viegli sasmērēt un sabojāt. Tas 
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ir uzsvērts, jo autors cenšas parādīt, ka nav jābaidās nosmērēt šo balto kreklu, ir 
jādzīvo pārliecināti, lai dzīve būtu skaista, kā arī nav jāgaida kādi īpašie brīži, jo 
dzīvojam pārāk īsu brīdi, lai atliktu lietas uz vēlāku laiku un citu reizi. 
Vērtējums: 

Par tekstam atbilstošu atbildi – 1 punkts. Atbildē rakstīts, ka vārdu savienojums 

vairākkārt lietots, lai uzsvērtu konkrētu domu. 

Par pamatojumu – 1 punkts. Ir izskaidrota epifānijas pamatideja.  

Pareizrakstība – 1 punkts. Atbildē nav pareizrakstības kļūdu. 

 

Vārdu savienojums „uzvelciet baltu kreklu” tekstā lietots vairākkārt, lai paspilgtinātu 
tā nozīmi. Autors šo vārdu savienojumu izvēlējies, lai apzīmētu cilvēka būtības 
attīrīšanos no ļaunām domām un pelēkās ikdienas. Vairākkārt lietots, šis vārdu 
savienojums atklāj savu zemtekstu. 
Vērtējums: 

Par tekstam atbilstošu atbildi – 1 punkts. Atbildē ir rakstīts, ka vārdu savienojums 

lietots vairākkārt, lai „paspilgtinātu tā nozīmi”. 

Par pamatojumu – 1 punkts. Atbildē skaidrota dotā vārdu savienojuma nozīme. 

Pareizrakstība – 1 punkts. Atbildē nav pareizrakstības kļūdu. 

 

Atbilde, kura novērtēta ar 2 punktiem. 

Es uzskatu, ka šajā epifānijā, un arī dzīvē, balts krekls simbolizē veiksmi un arī 
šķīstību. Vārdu savienojums vairākkārt ir lietots, lai uzstājīgāk pateiktu cilvēkiem, ka 
visu ko tu dari, dari pēc labākās sirdsapziņas un ar Dieva palīdzību. 

Vērtējums: 

Par tekstam atbilstošu atbildi – 1 punkts. Atbildē ir rakstīts, ka vārdu savienojuma 

atkārtotas lietošanas mērķis ir „uzstājīgāk” izteikt kādu rosinošu domu, ideju.  

Par pamatojumu – 1 punkts. Ir skaidrota dotā vārdu savienojuma nozīme. 

Pareizrakstība – 0 punkti. Atbildē ir interpunkcijas kļūdas. 

 

 

Atbilde, kura novērtēta ar 1 punktu. 

Balts krekls, manuprāt ir domāts kā kaut kas jauns, tīrs un nevainīgs, jo autors min, 
ka krekls jāvelk rokot zemi, esot vienam, lai sevi pilnveidotu un kaut ko sasniegtu 
sasmērējoties un cīnoties. 
Vērtējums: 

Par tekstam atbilstošu atbildi – 0 punkti. Nav pamatojuma, kāpēc vārdu savienojums 

lietots vairākkārt. 

Par pamatojumu – 1 punkts. Ir izskaidrota vārdu savienojuma nozīme. 

Pareizrakstība – 0 punkti. Tekstā ir interpunkcijas kļūdas. 
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Secinājumi par 2. daļu  

 

1. Lielāka uzmanība jāpievērš tekstiem, ko piedāvāt kā diskusiju (šoreiz teksti, 

kas tika piedāvāti, īsti neatbilda jēdzienam „diskusija”, jo tajā paustie viedokļi 

bija ļoti līdzīgi, nebija atšķirīgu viedokļu). 

2. Skolēniem analīzei jāpiedāvā dažādi tekstu veidi – gan publicistiski, gan 

daiļliteratūras teksti. 

3. Vairāk jāstrādā ar valodas līdzekļiem, kuri lietoti vairākkārt, tādējādi piešķirot 

tekstam īpašu stilistisku vai emocionālu nokrāsu. 

4. Mācību procesā jāpievērš uzmanība uzdevumu formulējumos izmantotajiem 

jēdzieniem (metodiskajā materiālā tie izskaidroti pie katra uzdevuma). 

5. Analizējot tekstu, jāiemācās nepārstāstīt saturu. 

6. Nepārtraukti jāpievērš skolēnu uzmanība tam, ka uzrakstītās atbildes ir rūpīgi 

jāpārlasa, lai novērstu pareizrakstības un arī interpunkcijas kļūdas. 

7. Jāatgādina, ka nepieciešams precīzi izpildīt uzdevumu nosacījumus.  
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Skolēnu rezultātu un sniegumu analīze tekstveides daļā 
(3. daļa) 

 
Pārspriedums ir kombinēts darbs, kurā izglītojamajiem jāparāda mācību 

procesā iegūtās domāšanas prasmes, jāspēj nelielā laika posmā parādīt labas 

spriešanas spējas par nezināmu tematu, jāparāda prasme izvēlēties tematam 

atbilstošus un būtiskus faktus, turklāt domas jāietver gramatiski un stilistiski pareizi 

uzrakstītā tekstā 350–400 vārdu apjomā. Pārspriedums tradicionāli ir tā eksāmena 

daļa, kurā iepriekš nosaukto iemeslu dēļ rezultāti ir visai viduvēji. Ar katru gadu 

samazinās to darbu skaits, par kuriem varētu teikt „ļoti radošs, netradicionāls, 

pārliecinošs”, kā arī „uzrakstīts literārā valodā, oriģinālā stilā, gramatiski un stilistiski 

pareizi”. 

2011./2012. gada eksāmena 3. daļā izglītojamajiem bija jāraksta pārspriedums. 

Uzdevuma nosacījumi neatšķīrās no iepriekšējo gadu eksāmenu kritērijiem. Teksta 

apjomam bija jābūt 350–400 vārdu, un argumentācijai bija jāizmanto Latvijas 

kultūras vai latviešu literatūras fakti. Atšķirībā no iepriekšējo gadu eksāmeniem, šajā 

eksāmenā izglītojamajiem tika piedāvāti trīs temati: 

1. Vai viegli būt jaunam mūsdienu pasaulē? 

2. Man tuvais Latvijas kultūrā. 

3. „Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt.” (I. Ziedonis) 

Temati tika izvēlēti un formulēti tā, lai 1. tematā skolēns varētu rakstīt par sev 

tuvu un aktuālu problēmu, kas attiecināma uz jebkuru jaunieti. 2. temats tieši saistījās 

ar kultūras un literatūras jomu, tas bija paredzēts jauniešiem, kas orientējas kultūras 

jomā, kam ir personiska attieksme pret Latvijas kultūru un paša pieredze, kādā no 

kultūras jomām darbojoties vai kritiski vērtējot to. 3. tematā (nosacīti brīvajā)   

izglītojamais varēja radoši interpretēt I. Ziedoņa dzejas rindu, ņemot vērā, ka citātā 

ietvertā doma jāaplūko ne tikai tiešā, bet galvenokārt pārnestā, metaforiskā veidā.  

 

4. histogramma. 2011./2012. mācību latviešu valodas eksāmena 3. daļas rezultāti 
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Izglītojamo rezultāti pārspriedumā aplūkojami 4. histogrammā. Skolēnu darbu 

vidējais vērtējums pārspriedumā bija 0.5, bet visvairāk saņemts vērtējums robežās no 

0.32 līdz 0.37, kas ir zemāk nekā valstī iegūtais vidējais vērtējums. Tikai divu skolēnu 

darbi novērtēti ar maksimālo vērtējumu (34 punktiem), bet 84 skolēnu darbi novērtēti 

ar 0 punktiem. 

 

Šajā eksāmenā vairākums skolēnu izvēlējās rakstīt par 1. tematu, jo, kā jau 

iepriekš teikts, tā formulējums attiecas uz jaunietim tuvu un saprotamu jautājumu 

loku. Taču bieži vien, rakstot pārspriedumu, skolēni vāji izmantoja vai vispār 

neizmantoja argumentācijā Latvijas kultūras un literatūras faktus. Darbi bieži bija  

sadzīviski un vienpusīgi. Rakstot par 2. tematu, labāk veicās tiem skolēniem, kuri 

tematu saistīja ar konkrētu personisku pieredzi gan kultūrā, gan literatūrā, kuriem bija 

pārliecība un izpratne par to, kas un galvenokārt kāpēc Latvijas kultūrā ir nozīmīgs. 

Vērojama tendence runāt vispārīgi, piemēram, gandrīz nebija darbu, kuros netika 

pieminēti Dziesmu svētki, taču darīts tas trafaretām frāzēm, bez personiska 

pārdzīvojuma un attieksmes pret šo kultūras fenomenu. Otra tendence bija bez atlases 

minēt faktus, kas par šo tematu zināmi, gan literatūrā, gan kino, gan teātrī, gan 

visbiežāk populārajā mūzikā. Tā kā 3. tematu izvēlējās samērā maz skolēnu, tā 

interpretācija bija pietiekami radoša un personiska, mazāk bija arī to skolēnu, kuri, 

rakstot par šo tematu, neizmantoja kultūras, galvenokārt literatūras, teātra un kino 

faktus. Iespējams, darbi bija labāki tāpēc, ka par temata interpretāciju bija jādomā 

vairāk, tas bija jāsaprot ne tikai tiešā nozīmē, tādēļ šo tematu skolēni neizvēlējās 

nejauši. Lai gan, rakstot arī par šo tematu, bija darbi, kuri apliecināja, ka skolēni 

tematu uztvēruši burtiski. 

Pārsprieduma vērtēšanā tika izmantoti pilnveidoti gan skolēniem, gan 

skolotājiem zināmi kritēriji (sk. 9. tabulu). Šajā metodiskajā materiālā aplūkoti 

kritēriji tajā aspektā, kādas problēmas darbu vērtētāji ir saskatījuši un kādi būtu 

ieteikumi, gatavojoties nākamā mācību gada valsts pārbaudījumam. 
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9. tabula. Centralizētā eksāmena latviešu valodā 12. klasei    3. daļas vērtēšanas kritēriji    Maksimālais punktu skaits 34 

P. 
Saturs Kompozīcija 

   Vārdu krājums  (3) Stils  (4) 
Temata izpratne    (5) Argumentācija**                        (3/4+1=4/5) Apjoms (2)    Rindkopas(2) Secīgums    (3) 

5 

Temats izprasts, patstāvīgas 

domas, radoši spriedumi, 

atziņas, vērtējums. 

**Skolēns saņem papildu vienu punktu, 

ja ir izmantoti 2 un vairāk Latvijas kultūras vai 

(un) latviešu literatūras fakti un 

 nav pieļāvis vērtētājam  

objektīvi konstatējamu fakta kļūdu. 

     

4 

Saturs atbilst tematam,  

atsevišķas nozīmīgas, 

patstāvīgas domas, spriedumi, 

atziņas, vērtējums. 

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu (2 un vairāk) 

Latvijas kultūras un (vai) latviešu literatūras 

faktu materiālu spēj atklāt un pierādīt izvēlēto 

tematu. Argumenti atklāj indivīda vērtību 

sistēmu un tās nozīmi viņa dzīvē.  

**Fakti ir raksturoti/ komentēti. 

  

 

  1 stila 

kļūda. 

 

3 

Daļēji atklāts temats, tas 

sašaurināts vai paplašināts, 

novirze no temata. Vienpu- 

sīga, fragmentāra pieeja 

galveno problēmu risinā- 

jumam, neveikli/trafareti 

spriedumi. 

  Izmantotie (2 un vairāk) Latvijas kultūras un 

(vai) latviešu literatūras fakti savu spriedumu 

argumentēšanai parāda, ka skolēns prot 

orientēties izvēlētajā tematā. Pietrūkst 

mērķtiecības šo faktu atlasē (kāpēc konkrēts 

fakts tiek izmantots). 

**Fakti ir raksturoti. 

  Darba kompozīcija 

pilnībā atbilst 

pārsprieduma 

uzbūvei, mērķtiecīgi 

atklāta doma. 

Tematam atbilstoša 

valoda, pamatota vārdu 

izvēle, daudzveidīgas, 

saturam pakārtotas 

teikuma konstrukcijas. 

 

2–3 stila 

kļūdas. 

 

2 

Temata virspusēja  

sapratne, novirze no temata, 

bezpersonisks darbs. 

Izmantotie 2 Latvijas kultūras un (vai) latviešu 

literatūras fakti nav pārliecinoši spriedumu 

pamatošanai . 

** Fakti ir informatīvi (nosaukti, pieminēti), 

tie ir daļēji raksturoti. 

Ir ievērots 

noteiktais 

apjoms.   

Ievērots dalījums  

rindkopās, jauna doma 

jaunā rindkopā, iztirzā-

jumā vairākas 

rindkopas, atkāpes no 

kreisās puses. 

Darbs plānveidīgs, 

bet pietrūkst 

mērķtiecības 

galvenās domas 

atklāsmē. 

Tematam atbilstoša 

valoda, pamatā dažādu 

konstrukciju teikumi. 

4–7 stila 

kļūdas. 

 

1 

Daļēji mainīts temats, temata 

vulgarizācija.  

Darbā ir vispārīgi spriedumi, maznozīmīgi 

Latvijas kultūras un (vai) literatūras fakti vai ir 

tikai 1 Latvijas kultūras vai latviešu literatūras 

fakts/ tikai pasaules kultūras un (vai) 

literatūras fakti. 

** Fakti (citāti)ir tikai nosaukti, pieminēti. 

Darba 

apjoms par 

mazu vai 

lielu 

(70/130%). 

 

Nav ievērots viens no 

nosacījumiem. 

Nepamatoti 

plašs/īss/nav 

ievada/nobeiguma; 

nav vai mainīts 

virsraksts u. c. 

Ierobežots vārdu 

krājums un lietojums, 

vienveidīgas 

konstrukcijas teikumi. 

8–12 stila 

kļūdas. 

 

0 

Saturs neatbilst tematam* Dominē vispārīgi spriedumi par Latvijas 

kultūru vai latviešu literatūru, kas nav saistīti ar 

konkrētiem faktiem. 

Skolēns izmanto tikai paša pieredzi.  

Darba 

apjoms 

 (līdz 70 %).  

Nav ievērotas 

rindkopas. 

 

Darbam nav 

plānveidīgas 

uzbūves, trūkst 

vairākas daļas. 

Vārdu krājums traucē 

uztvert domu. 

13 un 

vairāk stila 

kļūdu. 

 

Ort., 

interp. 

kļūdas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 un vairāk kļūdu 
17–18 15-16 13–14 11–12 9–10 7–8 5–6 3–4 2 1 

Darba apjoms līdz 120 vārdiem – darbu nevērtē. Darba apjoms līdz 240 vārdiem – kļūdu skaitu reizina ar 2.*Darbs neatbilst tematam – 0 punkti par saturu un argumentāciju, vērtē 

kompozīciju un valodu. **Argumentācija – ja 3 vai 4 punkti par argumentāciju, saņem 1 papildu punktu par faktu pareizību.  
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1. kritērijs. Temata izpratne 

9. diagrammā redzams, ka biežāk iegūtais vērtējums ir 3 punkti. Gandrīz vienāds skaits 

skolēnu ieguvuši 2 vai 4 punktus. Salīdzinoši maz darbu tika novērtēti ar 5 punktiem. 358 skolēnu 

darbi šajā kritērijā saņēma 0 punktus, tas nozīmē, ka viņu uzrakstītais neatbilda tematam. 

 

9. diagramma. Temata izpratne 

 
 

Vērtējot skolēnu darbus, iepriecināja tie, kuros jaunieši bija izvēlējušies tematu, kurā 

orientējās un varēja izteikt patstāvīgas domas, atziņas, spriedumus, taču kopumā darbi bija visai 

trafareti, pietrūka radošuma un oriģinalitātes. Tieši tāpēc maz ir maksimālo vērtējumu – 5 punkti. 

Lielā daļā darbu temats ir paplašināts vai sašaurināts, aplūkojot tematu tikai no viena skatu punkta, 

tādos gadījumos skolēna darbs tiek novērtēts ar 3 punktiem. Joprojām vērojama tendence darbu 

rakstīt, it kā no malas raugoties, šajos gadījumos nav jūtama autora personība, skatījums. Darbu 

rakstot, skolēni bieži novirzās no temata, tādos gadījumos temata izpratne tiek novērtēta ar 2 

punktiem. Atsevišķos gadījumos skolēns tematu pārprot un raksta tikai nosacīti par šo tematu vai 

vulgarizē to, šajos gadījumos skolēna darbs tiek novērtēts ar 1 punktu. 

Strādājot ar pārspriedumu mācību procesā, būtu vairāk jāpievērš uzmanība temata izpratnei. 

Skolēni reizēm tematā neiedziļinās, bet raksta par iedomātu tematu, vēlāk neizprotot, kādēļ ir 

saņēmuši zemāku vērtējumu. Ieteicams mācību procesā dažādus tematus variēt, pārrunājot atslēgas 

vārdus. Lai izteiktu patstāvīgas, radošas domas, skolēniem jāizprot tematā iekļautā problēma, 

jāsaprot, kādu pozīciju, ideju viņš savā darbā paudīs, piemēram: 

Vai viegli būt jaunam? 

  Vai man viegli būt jaunam? 

  Vai viegli būt jaunam mūsdienu pasaulē? 

  Vai viegli būt jaunam šodien? 

  Vai viegli būt jaunam 20. un 21. gadsimtā? 

  Vai viegli būt jaunam J. Podnieka filmā? 

Vai viegli būt pusaudžiem latviešu literatūrā? 

Visi temati tikai šķietami līdzīgi, katrā no tiem ir liekami citi akcenti, argumentācijā izmantojami 

citi kultūras un literatūras fakti. 

 Skolēniem būtu jāzina temata interpretācijas iespējas, tas, cik būtiski ir jau ievadā piedāvāt 

galvenās idejas, kuras darbā tiks precizētas. Tas īpaši svarīgi tematos, kas ir vispārīgi un pieļauj 
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plašas interpretācijas iespējas. Tādi temati parasti tiek piedāvāti eksāmena darbos, lai skolēniem 

būtu iespēja tos izvērst atbilstoši savām zināšanām un izpratnei. Svarīgi attīstīt prasmi izvēlēties 

tematu no piedāvātajiem, to vislabāk palīdz izdarīt nelielu plānu, ideju „zirnekļu” veidošana par 

tematu, tādējādi izvērtējot, par kuru tematu ir vairāk ko teikt, par kuru tematu ir vismaz trīs 

apgalvojumi, kurus izvērst darbā. Par svarīgu pārsprieduma daļu kļūst ievads, kurā skolēnam jāspēj 

tematu precizēt atbilstoši savai izvirzītajai koncepcijai, ievadā svarīgi ir tematu pieteikt. Tāpat 

būtiski ir nobeigumā sniegt kopsavilkumu un secinājumu temata izvērsumam. 

Pārrunājot rakstītos pārspriedumus, ieteicams pievērst uzmanību tam, kā mainās darba 

saturs, ja skolēns: 1) izmanto tikai savu pieredzi, 2) ja pārdomas pamato tikai kultūras un literatūras 

faktos un 3) ja savu pieredzi saista ar kultūras un literatūras faktiem. Jāpievērš uzmanība tam, lai 

skolēni izvairītos no trafaretu spriedumu, samākslotu vai patētisku frāžu lietošanas pārspriedumā. 

Lai izvairītos no bezpersoniskuma, skolēni jārosina tematu saistīt arī ar savu pieredzi, nelietot  

pozīciju „mēs” vai „viņi”. Būtu jāpievērš skolēnu uzmanība pārāk sadzīviskam temata 

interpretējumam. 

 

2. kritērijs. Argumentācija 

 

10. diagrammā redzams, ka visbiežāk iegūtais vērtējums par prasmi argumentēt ir 2 punkti, 

ka biežāk skolēnu darbi šajā kritērijā novērtēti ar 0 vai 1 punktu nekā 3 vai 4 punktiem. Kopumā 

4956 darbi tika novērtēti ar 0 punktiem, kas nozīmē, ka argumentācijā tika izmantota tikai 

personiskā pieredze vai minēti tikai vispārīgi spriedumi par Latvijas kultūru un literatūru, neminot 

konkrētus faktus. Savukārt tikai 1156 darbi tika novērtēti ar 5 punktiem, kas nozīmē, ka skolēns 

mērķtiecīgi un tematam atbilstoši izvēlējies faktus, tos interpretējis un nav pieļāvis faktu kļūdas.  

Ņemot vērā iepriekšējo gadu problēmas, vērtējot argumentāciju skolēnu darbos, šogad šī 

kritērija vērtēšanas princips tika nedaudz mainīts. Ja iepriekšējos gados vērtētājam bija jāskaita 

faktu kļūdas, tad šogad bija jākonstatē tikai, vai faktu kļūdas ir vai nav. Skolēns, kura darbā netika 

konstatētas faktu kļūdas, sākot no vērtējuma 3, kas nozīmē, ka skolēns izmanto divus Latvijas 

kultūras vai literatūras faktus, saņēma papildpunktu. No vērtēšanas viedokļa šāda nosacījuma 

izveidošana atviegloja vērtētāja darbu un atbildību par lēmumu – pieņemt kādu faktu vai nepieņemt 

to. Bieži vien skolēnu darbos minēti fakti, kurus nav iespējams objektīvi konstatēt, piemēram, citāti, 

mazpazīstamu vai vērtētājam nezināmu literāru darbu, mazāk zināmu, lokālu kultūras faktu 

izmantojums.  

Liela daļa skolēnu darbu apliecināja, ka skolēni ir iepazinušies ar literārajiem darbiem, 

apmeklējuši teātra izrādes un vērtējuši kinofilmas, taču problēma radusies, mērķtiecīgi atlasot 

tematam atbilstošus faktus. Vērojama tendence, ka fakti tikai minēti tāpēc, ka tiem jābūt, tiem nav 

nekādas saistības ar tematu vai autora temata interpretāciju, fakti netiek sasaistīti ar izteikto domu, 

un tā netiek pierādīta. Tāpat daudzu skolēnu darbi parāda, ka skolēni cenšas zināmos faktus saistīt 

ar tematu arī gadījumos, ja tie ir pretrunā ar tematu. Pēdējos gados vērojama tendence iemācīties 

citātus, kurus skolēni bieži iesaista pārspriedumā bez konkrēta mērķa, daļā darbu citāti tiek 

piedāvāti bez saturiska saistījuma un autora pārdomām. Reizēm fakti ir minēti, taču netiek analizēti, 

uzskatot, ka pārsprieduma vērtētāji paši šos faktus zinās un sasaistīs ar tematu.  

 

Strādājot mācību procesā ar argumentāciju, jāpievērš uzmanība faktu izvēlei. Skolēnu 

darbos bieži vien fakti atrodami tikai tāpēc, ka tie ir zināmi vai konkrētajā brīdī ienākuši prātā, tie 

visai vāji attiecas uz tematu vai problēmu, ko pieteicis pats autors. Izvēlētajiem faktiem jābūt 

mērķtiecīgiem, būtiskiem, tiem jāpastiprina autora pozīcija. Svarīgi skolēniem parādīt atšķirību 

starp pieminētu un raksturotu faktu, būtisku un maznozīmīgu faktu. Jāpievērš uzmanību, ka 

argumentācijā jāizmanto divi vai vairāki Latvijas kultūras vai literatūras fakti, tie jāraksturo, 

jāsalīdzina, jākomentē, jāsaista ar savu pieredzi, attieksmi. Jārosina skolēni izvēlēties faktus, kas 

atbilst viņu vecumposmam un izglītības līmenim. 
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10. diagramma. Argumentācija 

 
 

3. kritērijs. Apjoms 

 

11. diagrammā redzams, ka biežāk iegūtais vērtējums šajā kritērijā ir maksimālie 2 punkti, 

kas nozīmē, ka skolēni prot domas iekļaut atbilstoša apjoma tekstā. Kopumā 227 darbi šajā kritērijā 

tika novērtēti ar 0 punktiem, tātad darbā bija 240 (70 %) vai mazāk vārdu. Arvien mazāk ir tādu 

darbu, kuru apjoms pārsniedz pieļaujamo vārdu skaitu.  

 

11. diagramma. Apjoms 
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Mācību procesā skolēniem ieteicams piedāvāt rakstīt darbus, kuros vārdu skaits ir 350–

400 vārdu, lai veidotos pieredze un prasme izvērtēt savas spējas. Jāpievērš uzmanība faktam, ka par 

apjomu līdz 240 vārdiem kļūdu skaits tiek reizināts ar divi. Vienlīdz svarīgi ir prast iekļauties dotajā 

vārdu skaitā, kā arī neizplūst pārāk gari un plaši. 

 

 

4. kritērijs. Rindkopas 

 

12. diagrammā redzams, ka šajā kritērijā biežāk iegūtais vērtējums ir maksimālais – 

2 punkti. Taču 926 darbos vērtējums bija 0, kas nozīmē, ka darbos nav ievērotas rindkopas.  

 

12. diagramma. Rindkopas 

  
 

Lai gan lielākā daļa darbu apliecina, ka skolēni prot pārspriedumu dalīt rindkopās un saprot 

rindkopas jēgu, joprojām ir darbi, kuros katrs teikums veido savu rindkopu, kuros katra jauna doma 

nesākas savā rindkopā, arī tādi, kuros rindkopu nav vispār vai tās ir tikai nosacītas kādā no darba 

daļām. Vērojama tendence rindkopu nesākt ar atkāpi, skolēni jāmāca rindkopas atdalīt pareizi. Ļoti 

bieži skolēni atdala tikai ievadu, iztirzājumu un nobeigumu, taču arī iztirzājumā vajadzētu būt 

vairākām rindkopām. 

 

5. kritērijs. Secīgums 

 

13. diagrammā var redzēt, ka biežāk iegūtais vērtējums šajā kritērijā ir 2 punkti. 371 darbā 

šis kritērijs novērtēts ar 0 punktiem, tātad šajos darbos nav ievērots pārsprieduma plānveidīgums, 

nav ievada, nav nobeiguma, domas izteiktas haotiski.  

 

Skolēnu darbos bieži vērojama tendence patvaļīgi mainīt vai interpretēt pārsprieduma 

virsrakstu, īpaši 3. tematā, virsraksts nav uzrakstīts līdz galam, piemēram, trūkst citāta autora. Visai 

bieži skolēni darbu neplāno, to apliecina tukšā vieta, kura paredzēta uzmetumam. Šī iemesla dēļ 

būtisks trūkums ir domas mērķtiecīgums, līdzena pāreja no vienas rindkopas uz nākamo.  
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Mācību procesā svarīgi ir rosināt skolēnus darbu plānot, lai domas būtu izteiktas plānveidīgi, 

sakārtoti un mērķtiecīgi. Jāpievērš uzmanība daļu proporcionalitātei, bieži vien skolēnu darbos 

ievads ir gandrīz puse no darba vai dažkārt pat divas rindkopas attiecas uz ievada daļu, savukārt 

nobeigumu bieži vien veido tikai viens, dažkārt patētisks rosinājuma teikums. Tāpat ir darbi, kuros 

trūkst kādas no daļām, visbiežāk ievada vai nobeiguma. 

 

13. diagramma. Secīgums 

 
 

 

Skolēnu darbi reti novērtējami ar 3 punktiem, jo rindkopas nav savstarpēji saistītas, doma 

plūstoši nepāriet no vienas rindkopas otrā, visbiežāk katra rindkopa ir pati par sevi. Dažkārt skolēni 

katras rindkopas galveno domu ieskicē jau ievadā, arī tas ir veids, kā panākt darbā mērķtiecīgu un 

plānveidīgu domas virzību. Savukārt nobeigumam vajadzētu sasaukties ar darba ievadu, tādējādi 

veidojot saturiski pabeigtu darbu. 

Lai gan skolēnu darbos netiek vērtēts rokraksts un rakstu darba kultūra, skolēni jārosina tam 

pievērst uzmanību, jo netieši, kaut arī netiek vērtēts, darba vizuālais noformējums tomēr ietekmē  

iespaidu par darbu. 
 

6. kritērijs. Vārdu krājums 

 

14. diagrammā redzams, ka vairākums skolēnu darbu novērtēti ar 2 punktiem. 

247 gadījumos šis kritērijs novērtēts ar 0 punktiem, šajos gadījumos var runāt par nespēju domas 

ietvert sakarīgos teikumos, lielākoties tajos valoda ir grūti uztverama, ļoti ierobežota,  nav saistīta ar 

temata izklāstu.  

Skolēnu darbos vārdu krājums biežāk novērtēts ar 2 punktiem. Lai gan valoda ir tematam 

atbilstoša, izmantotas dažādas teikuma konstrukcijas, taču to nevar novērtēt kā individuālu, 

daudzveidīgu, plašu, jo reti var sajust autora individuālo stilu. Vērtējot šo kritēriju, ir grūti 

norobežoties no stila, jo izteiksme un daudzās stila kļūdas traucē uztvert tekstu kā vienotu 

veselumu. Tā ir viena no galvenajām problēmām vērtētājam – nošķirt kritēriju „stila kļūdas” no 

kritērija „vārdu krājums”, vērtēt tos kā divus dažādus kritērijus. Vērtējot vārdu krājumu, būtiski, lai 

skolēna darba valoda būtu ne tikai bagāta, bet arī viegli uztverama. Skolēni mēdz eksāmena darbos 

valodu sarežģīt, lietojot daudz terminu,  jēdzienus, kurus bieži vien paši līdz galam nav izpratuši, 

otra tendence ir visu vienkāršot un vispārināt. 
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14. diagramma. Vārdu krājums 

 
 

Mācību procesā skolēni rosināmi strādāt ar darba melnrakstu, rediģējot to, un izmantot 

vārdnīcas, īpaši sinonīmu. Ja mācību procesā šim darbam tiks atvēlēts pietiekami daudz laika, tad 

eksāmena darbā skolēnam nebūs problēmu izvēlēties piemērotākos vārdus un teikuma 

konstrukcijas. 

 

7. kritērijs. Stils 

 

15. diagrammā var redzēt, ka šajā kritērijā biežāk iegūtais vērtējums ir 0 punkti, gandrīz 

tikpat daudz skolēnu darbu novērtēti ar 1 vai 2 punktiem, tikai 557 skolēnu darbi novērtēti ar 

maksimālo punktu skaitu, kas nozīmē, ka tajos nav stila kļūdu. Kopumā var teikt, ka jauniešu darbu 

stils ir nekopts, neizveidots un tuvinās sarunvalodai. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šajā kritērijā ir mainīts pieļaujamo kļūdu skaits, 0 punktu 

skolēns iegūst par 13 un vairāk stila kļūdām (iepriekš 11), taču kļūdu skaitu varētu palielināt arī līdz 

15, tāpat daudzos darbos šis kritērijs būtu jānovērtē ar 0 punktiem. Zināmas problēmas vērtētajiem 

rada stila kļūdu nošķiršana no ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdām. Visbiežāk pieļautās stila 

kļūdas:  

 vārddarināšanas kļūdas;  

 vietniekvārdu lietojuma kļūdas;  

 sinonīmu lietojuma kļūdas;  

 bieža vārdu atkārtošana;  

 neatbilstošas nozīmes vārda izvēle;  

 neliterāru leksikas slāņu lietojums (vulgārismi, žargons, barbarismi);  

 trafaretas (tukšas) frāzes vai netrāpīga vārda izvēle;  

 gleznaini pārspīlējumi;  

 liekvārdība;  

 neloģiski izveidots teikums;  

 teikuma daļu nemotivēta nodalīšana;  

 personas nemotivēta maiņa teikuma ietvaros;  

 neatbilstošs saistīšanas līdzeklis (vārdu savienojums, teikuma daļas);  
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 liekas teikuma daļas;  

 citu valodu ietekmē radušās neveiklas konstrukcijas;  

 vārdu savienojuma ar prievārdu nepareizs saistījums;  

 nepareizs pārvaldījums (ģenitīva nelietošana).  

 

15. diagramma. Stils 

 
 

Skolotājiem vērtēšanā varētu palīdzēt 10. tabula, kurā apkopotas biežāk pieļautās kļūdas, 

kuras nereti tiek nošķirtas nepareizi, tādējādi ietekmējot skolēna darba vērtējumu. Tabulā iekļauti 

arī daži eksāmenā bieži izmantotie lielā sākuma burta lietošanas gadījumi. 

 

10. tabula. Stila un ortogrāfijas kļūdas 

Stila kļūda Ortogrāfijas kļūda 

Kaut kas tāds, ar kuru palīdzību 

Kaut kas tāds, ar kā (kura) palīdzību 

savā dvēsele 

savā dvēselē 

Sajūta, kad tev 

Sajūta, ka tev 

gribās 

gribas 

Pareizo vai nē 

Pareizo vai ne 

nestrāda 

nestrādā 

visu to mēs saucām   

visu to mēs saucam (nepieciešama tagadne) 

lai ar vienu acīti redzēt 

lai ar vienu acīti redzētu (neuzmanība) 

Daiļdarbi var būt ka padomdevēji. 

Daiļdarbi var būt (kā) padomdevēji. 

(liekvārdība) 

daudz lasīs un izglītot 

daudz lasīs un izglītos (neuzmanība) 

Rakstu ar labu roku. 

Rakstu ar labo roku 

rādīsties šis dvēseles dziļums 

radīsies  (1 kļūda) 
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neesdams 

neēzdams (1 kļūda) 

 

 

dvesele (kur?) 

dvēselē (1 kļūda) 

 

 

labaja roka 

labajā rokā (1 kļūda) 

 

 

 

ik dienas treniņš 

ikdienas  

ikdienu apmeklēju treniņu  

ik dienu  

 Dzejas dienas /Muzeju nakts 

 

 

Dziesmu svētki 

Vispārējie dziesmu svētki 

. Mežaparks 

Lielā estrāde 

 18.novembris 

 

Mācību procesā ieteicams rosināt skolēnus rakstīt kļūdu labojumus saviem pārspriedumiem, 

tādējādi pievēršot uzmanību tām kļūdām, kuras raksturīgas katram individuāli. 
 

8. kritērijs. Pareizrakstība 

 

16. diagrammā var redzēt, ka biežāk iegūtais vērtējums šajā kritērijā ir 0 punkti, lai gan vidējais 

vērtējums ir 3 punkti, bet tikai 309 darbi uzrakstīti gramatiski pilnīgi pareizi un novērtēti ar 

10 punktiem.  

Arī šis kritērijs šogad, ņemot vērā, ka vienu un to pašu darbu raksta gan latviešu plūsmas, 

gan mazākumtautību plūsmas skolēni, kā arī skolēni aizvien biežāk pieļauj pareizrakstības kļūdas, ir 

mainīts. Pieļaujamais kļūdu skaits šajā kritērijā palielināts līdz 19 kļūdām, par kurām skolēns saņem 

0 punktu (iepriekš 15). 
 

Salīdzinot eksāmena rezultātus ar pētījumu, ko par skolēnu pārspriedumiem pirms vairākiem 

gadiem veica Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju 

asociāciju, situācija nav būtiski mainījusies. Skolēnu zināšanas gramatikā nav uzlabojušās, šogad 

gan par šo kritēriju objektīvi nevar spriest, jo, atšķirībā no citiem gadiem, eksāmens bija vienāds 

visiem Latvijas skolēniem. Skolēnu pieļautās kļūdas ir līdzīgas tām, kuras analizētas pētījumā (sk. 

http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/petijumi/ssapet.pdf, skolēnu kļūdas raksturotas arī pamatizglītības 

skolēniem domātajā metodiskajā līdzeklī (sk. 

 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat/09_latv_valoda_ieteikumi.pdf un 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat/09_maztaut_latval_ieteikumi.pdf) . 
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16. diagramma. Pareizrakstība 

 
 

 

Secinājumi par 3. daļu 

 

1. Skolēniem, izvēloties tematu pārspriedumam, rūpīgi jāpārdomā piedāvātā temata 

atslēgas vārdi, temata iespējamā interpretācija. Jābūt skaidrībai, kādu ideju, domu 

savā darbā skolēns paudīs. 

2. Ir jāizvēlas tikai tie fakti, kas attiecas uz tematu, tiem mērķtiecīgi jāatklāj doma un 

jābūt skaidriem, savstarpēji saistītiem, fakti ir jāanalizē, nepietiek tikai ar to 

pieminēšanu. Fakts, pat ja tas ir garš citāts, kas netiek analizēts saistībā ar tematu, 

netiks uzskatīts par būtisku temata atklāsmē un netiks augsti vērtēts. Skolēnam 

jāizmanto tikai tie fakti, par kuriem viņš ir pārliecināts un drošs.  

3. Eksāmena darbā ir atvēlēta vieta melnrakstam, lai skolēnam būtu iespēja darbu 

plānot. Tas ir būtisks process, gan izvēloties tematu, gan mērķtiecīgi atklājot domu. 

Melnrakstā skolēns jau izveidojis darba struktūru, kuru vēlāk, rakstot darbu, ir viegli 

ievērot. Plānošanas trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc skolēni neiegūst augstāko 

vērtējumu par darba secīgumu. 

4. Jāatceras, ka labā pārspriedumā ir vairāk nekā trīs rindkopas, atdalīts tiek ne tikai 

ievads, iztirzājums un nobeigums, bet rindkopas ir arī galvenās daļas izvērsumā. 

Rindkopām jābūt samērīgām, ievads darbā ir tikai viens, un tas aizņem apmēram 

1/5 darba. Tāpat arī nobeigumā jābūt vairāk nekā vienam teikumam, kurā jāsniedz 

kopsavilkums par tematu un jāsasaucas ar ievadu. 

5. Svarīgi ir darbu pārlasīt vairākas reizes, rediģējot to un novēršot vismaz daļu 

pareizrakstības un stila kļūdu. 

6. Lai skolēniem būtu augsti sasniegumi valsts pārbaudījuma 3. daļā, mācību procesā 

daudz uzmanības jāpievērš tekstveides jautājumiem – temata izpratnei, argumentu 

izvēlei, teksta struktūrai, teksta daļu saistībai, kā arī jātrenē praktiskās prasmes 

latviešu valodas gramatikā un stilistikā. 
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2011./2012. mācību gada latviešu valodas centralizētā eksāmena 
3. daļas skolēnu darbi un to vērtējums 

 

 

 

Vai viegli būt jaunam mūsdienu pasaulē? 

 

 Veci cilvēki saka, ka jaunība ir priekšrocība, kuru ar laiku pazaudē, bet paši jaunieši 
uzskata, ka tieši šīs priekšrocības dēļ viņu viedoklis bieži netiek ņemts vērā un arī izvēles, ko viņi 
savā dzīvē izdara mēdz būt kļūdainas. To visu sauc par pieredzes trūkumu jaunībā. Bet kā tad īsti 
ir? Kā bija agrāk un, kas mainījies mūsdienās, bērnu un jauniešu dzīvēs?  
 Agrākos laikos jaunība bija tas dzīves posms, kad visus lēmumus jauniešu vietā pieņēma  
vecāki un paši viņi varēja vienīgi paklausīt. Dzīve bija grūta tiem, kuri vēlējās dzīvot savādāk, 
piemēram  zemnieku bērnam, kurš vēlējās mācīties, lasīt un rakstīt  tas bija tikpat kā neiespējami. 
Vecāku pieņemtos lēmumus attiecībā uz saviem bērniem ļoti ietekmēja viņu materiālais stāvoklis 
un vieta sabiedrībā. Zemnieku bērni nekad nevarēja cerēt būt kas vairāk kā parasti laukstrādnieki 
vai kalpi, bet muižnieku bērniem obligāti bija jāskolojas, lai iegūtu izglītību. Kā ļoti labu piemēru 
var minēt R.Blaumaņa noveli ,,Andriksons”, kuras galvenais varonis ir zemnieks, tāpat kā viņa tēvs 
un tēva tēvs, nekādu izglītību viņš nav ieguvis, jo pēc tā vienkārši nebija vajadzības  un saprotams, 
ka iespēju arī nebija.  
 Mūsdienās daudz kas ir mainījies un šobrīd jaunieši ir paši savas laimes kalēji, jo visus 
lēmumus, kas attiecās uz viņu turpmāko dzīvi viņi var pieņemt paši. Tomēr no problēmām nav 
iespējams izvairīties. Agrāk bija slikti, kad visi tika tik stingri ierobežoti, bet tagad šī milzīgā  
izvēles brīvība ir gluži neaptverama un daudzi  nezina, ko tad lai īsti izvēlas, kurš variants labāks 
un  kur tad pašam īsti gribētos. Neskaitot šo, paliek vēl mūžvecā  problēma par pieredzes trūkumu 
un viedokļa neuzklausīšanu, kamēr jaunietis nav pierādījis uz ko ir spējīgs un cik apzinīgs īsti ir, 
tikmēr viņš nevienmēr  tiek uzklausīts. Labs piemērs tam, ka cilvēks tiek novērtēts tikai pēc tam, 
kad ir izdarījis ko ievērības cienīgu ir R. Blaumaņa ,,Tālavas taurētājs”, tikai pēc nāves taurētājs  
tiek sumināts un mūžam pieminēts, jo viņam tauta bija viņa īstā bagātība, citāts no teksta  ,,mans 
zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods.” 
 Apkopojot visus šos faktus var secināt tikai to, ka būt jaunam nekad nav bijis tik viegli, 
neskatoties uz to, ka mūsdienās dzīve ir pavisam citādāka nekā tā bija agrāk, tomēr joprojām 
jaunība ir tas dzīves posms, kad cilvēks pieņem svarīgākos lēmumus un tie ietekmē visu viņa 
turpmāko dzīvi. Jebkurš nepareizi pieņemts lēmums var ļoti spēcīgi atspoguļoties katram nākotnē.  
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Kritērijs Punkti Pamatojums 

Temata izpratne 2  Temata virspusēja izpratne, novirze no temata (salīdzinājums 

par jauniešu iespējām pagātnē un šodien), bezpersonisks 

darbs (nav atklāta rakstītāja pieredze saistībā ar izvēlēto 

tematu). 

Argumentācija 2 Izmantotie latviešu literatūras fakti nav pārliecinoši 

spriedumu pamatošanai. 

Apjoms  2 Ir ievērots noteiktais apjoms – 372 vārdi. 

Rindkopas  2 Ievērots dalījums rindkopās, jauna doma jaunā rindkopā, 

iztirzājumā divas rindkopas, atkāpes no kreisās puses. 

Secīgums 2  Darbs plānveidīgs, bet pietrūkst mērķtiecības galvenās domas 

atklāsmē. 

Vārdu krājums 2  Tematam atbilstoša valoda, pamatā dažādu konstrukciju 

teikumi. 

Stils 1 11 stila kļūdas. 

1) bērnu un jauniešu dzīvēs, 

2) vēlējās dzīvot savādāk, 

3) vecāku pieņemtos lēmumus attiecībā uz saviem 

bērniem, 

4) zemnieku bērni nekad nevarēja cerēt būt, 

5) kurš variants labāks, 

6) neskaitot šo,  

7) problēma par pieredzes trūkumu, 

8) viņam tauta bija viņa īstā bagātība, 

9) citāts no teksta,  

10) neskatoties uz to, 

11) atspoguļoties katram nākotnē. 

Ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas 

2  15 ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas. 

1. Veci cilvēki saka, ka jaunība ir priekšrocība, kuru ar laiku 

pazaudē, bet paši jaunieši uzskata, ka tieši šīs priekšrocības 

dēļ viņu viedoklis bieži netiek ņemts vērā un arī izvēles, ko 

viņi savā dzīvē izdara   mēdz būt kļūdainas.  

2., 3. Kā bija agrāk  un,  kas mainījies mūsdienās, bērnu un 

jauniešu dzīvē? 

4., 5., 6. Dzīve bija grūta tiem, kuri vēlējās dzīvot savādāk, 

piemēram  zemnieku bērnam, kurš vēlējās mācīties, lasīt un 

rakstīt   tas bija tikpat kā neiespējami.  

7.,8., 9. Mūsdienās daudz kas ir mainījies _ un šobrīd jaunieši 

ir paši savas laimes kalēji, jo visus lēmumus, kas attiecās uz 

viņu turpmāko dzīvi _ viņi var pieņemt paši.  

10., 11. Neskaitot šo, paliek vēl mūžvecā problēma par 

pieredzes trūkumu un viedokļa neuzklausīšanu, kamēr 

jaunietis nav pierādījis _ ko spēj un cik apzinīgs īsti ir, tikmēr 

viņš nevienmēr  tiek uzklausīts. 

12., 13. Labs piemērs tam, ka cilvēks  tiek novērtēts tikai pēc 

tam, kad ir izdarījis ko ievērības cienīgu _ ir R.Blaumaņa 

,,Tālavas taurētājs”, tikai pēc nāves taurētājs  tiek sumināts un 

mūžam pieminēts, jo viņam tauta bija viņa īstā bagātība, 

citāts no teksta _  ,,mans zelts ir mana tauta, mans gods ir 

viņas gods.” 
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Kritērijs Punkti Pamatojums 

14., 15.  Apkopojot visus šos faktus_  var secināt tikai to, ka 

būt jaunam nekad nav bijis  viegli, neskatoties uz to , ka 

mūsdienās dzīve ir pavisam citādāka _  nekā tā bija agrāk, 

tomēr joprojām jaunība ir tas dzīves posms, kad cilvēks 

pieņem svarīgākos lēmumus un tie ietekmē visu viņa 

turpmāko dzīvi.  

Kopā  15  
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Man tuvais Latvijas kultūrā. 
Katra indivīda personību veido dzī ves pieredzes, saskarsme ar kultūru, izglītība un 

apkārtējās sabiedrības ietekme. Man vistuvākais pilnveidošanās un pašizaugsmes veids ir Latvijas 
kultūras iepazīšana un analizēšana. Uzskatu, ka svarīgākais, iepazīstot kultūru, ir saprast tās 
būtību un pausto domu un atrast tai pielietojumu reālajā dzīvē, tas ir, lai kultūra ir nevis kaut kas 
utopisks un apstrakts, bet ikdienas sastāvdaļa. Izglītots un garīgi bagāts cilvēks paplašina savas 
apziņas robežas, nepārtraukti un labprātīgi nonākot saskarsmē  ar literatūru, glezniecību, mūziku 
vai teātra mākslu. Nevaru  apgalvot, ka kāds no mākslas veidiem man būtu tuvāks par otru, jo 
pilnīgu baudījumu varu gūt tikai visu veidu sintēzē. Ja es izvēlētos īpaši izcelt vienu, tad līdz ar to 
pazeminātu otru, un es to nevēlos, jo mākslai nav nepieciešamas manas subjektivitātes uzspiestās 
robežas.  

Šī gada izveidotajā Latvijas Kultūras kanonā tika ievietots J. Poruka ,,Pērļu zvejnieks”, kuru 
literatūrzinātnieki atzīst kā pirmo romantisma manifestu latviešu literatūras vēsturē. Galvenais 
varonis Ansis Vairogs dodas ceļā meklēt dzīves jēgu, sapņu piepildījumu un eksistences būtību. 
Poruka rokrakstā var manīt zināmu ietekmi no tādiem rakstniekiem kā Ļ. Tolstojs un F. Nīče. 
Visspilgtāk mani šajā darbā uzrunā Anša mātes teiktie vārdi, ,,visdārgākā pērle, ko cilvēks var 
atrast  ir viņš pats”, jo tie manī rada vēlmi radoši pilnveidoties un attīstīt intelektuālo potenciālu, 
tāpat kā Ansis to izdarīja, kļūstot par rakstnieku un sekojot savai sirdsbalsij.  

Ļoti lielu pietāti un cieņu manās acīs ieguvis R. Blaumanis un viņa lugas ,,Indrāni” un 
,,Raudupiete”. Šajos divos darbos autors pretēji nostādījis divu sieviešu raksturu binārās opozīcijas. 
Indrānu māte ir garīguma, tīras un šķistas mīlestības, rūpju un pavarda sargātājas tēls, savukārt 
Raudupietei zudušas jebkādas morāles un humānisma vērtības, viņa ir spējīga nogalināt Matīsiņu, 
savu dēlu, lai Kārlis varētu kļūt viņas vīrs un nāktu iegātņos. Indrānu mātei augstākais dzīves 
mērķis ir mīloša un saticīga ģimene, tādēļ brīdī, kad Ievas viltotās vēstules dēļ, Edvarts un tēvs 
sastrīdas un kad Edvarts nocērt tēva mīļotos ošus, māte saka:  

,,Kurš tad piekāpsies, ja ne gudrākais?” 
Indrānu māti neuztrauc lepnums un spītība – viņa visaugstāk vērtē mīlestību, pašaizliedzību un 
ģimeni kā vienotu veselumu.  
 Cilvēka dažādību, laika nozīmi un mīlestības vērtīgumu atkal un atkal atrodu I. Ziedoņa 
epifānijās un dzejā. Ziedonis līdzīgi kā Rainis runā par cilvēka attīstību un pilnības meklējumiem, 
taču, ja  Rainis vairāk izceļ jautājumu par rakstnieku kā pravieti, ko pēc vairākiem gadiem arī O. 
Vācietis  akcentē dz.krājumā ,,Si minors”, tad Ziedonis raksta par garīgo bagātību pilnveidi, 
svētuma meklējumiem savā dziļākajā būtībā un mīlestības sniegšanu pasaulei, neatdalot 
nepazīstamus cilvēkus no līdzcilvēkiem. Viņš raksta: 
 ,,Vientulība ir mīlestības trūkums asinīs. 
   Nekas vairāk.” 
Jo tikai cilvēks cilvēkam var aiznest to sirds siltumu, ko sajutis, mīlestībai uzplaukstot, tas esot 
vienīgais veids, kā ,,uz brīdi apjaust pilnību, kura iespējama tikai tam, kurš nepazīst robežas”. 
Skatoties teātra izrādes, es bieži vien iedomājos par epifāniju ,,Ģeniāls ir vainags”, jo tad es skaidri 
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izprotu, kādēļ nav jāredz mākslinieka sāpju slieksnis, kādēļ izrādes ģenerālmēģinājums nav 
paredzēts skatītājiem, bet aktieriem. Arī Ziedoņa dzejas krājumi, kā ,,Taureņu uzbrukums” un   
„Re, kā” pelnījuši lasītāju ievērību, tomēr man vistuvākais ir krājums ,,Viegli”, kurš gan Renāra 
Kaupera, gan Māras Holšteines, gan Jāņa Strapcāna mūzikas apdarē ierakstīts audio formātā. 
Patīkami apzināties, ka mūzika, kuru klausos  neliks degradēties, bet būs filozofisku ideju 
caurstrāvota.  

Latvijai ir  ļoti bagāta kultūra, bez klišejiska patosa varu apgalvot, ka lepojos ar savu zemi. Te 
dzimis un audzis mākslinieks Kārlis Padegs, kura izstāde noslēdza  LNMM telpas, kuras tagad 
piedzīvos rekonstrukcijas darbus. Tāpat Rīga tiek izvirzīta projektam, lai kļūtu par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu, kas vien jau liecina par augsto attīstības līmeni valstī. Arī teātra mākslas 
nozarē pasaulē ieņemam augstus reitingus, jo pēc Šveices standartiem A. Hermanis novērtēts kā 
viens no veiksmīgākajiem teātra direktoriem un režisoriem. Latvijas kultūra ir tik daudzveidīga un 
oriģināla, ka man negribas  to ierobežot, akcentējot kaut ko primārāku vai sekundārāku. Es redzu 
kultūras līmeni kopumā un uzskatu, ka tas progresīvi virzās uz augšupeju, tādēļ priecājos, ja varu 
piedalīties Kultūras Ministrijas rīkotajos projektos, piemēram, ,,Rīgas Dziesmu  svētkos”. 

 

Kritērijs Punkti Pamatojums 

Temata izpratne 4 Saturs atbilsts tematam, atsevišķas nozīmīgas, patstāvīgas, 

domas, spriedumi, atziņas, vērtējums (personiskā attieksme 

atklāta trafaretos apgalvojumos – manī rada vēlmi radoši 

pilnveidoties un attīstīt intelektuālo potenciālu). 

Argumentācija 3 Izmantotie (divi un vairāk) Latvijas kultūras un literatūras fakti 

parāda, ka skolēns prot orientēties izvēlētajā tematā. Pietrūkst 

mērķtiecības šo faktu atlasē (kāpēc konkrēts fakts tiek 

izmantots), domraksts pārblīvēts ar faktiem. Tie ir raksturoti. 

*Skolēns nesaņem papildpunktu, jo pieļāvis vērtētājam 

objektīvi konstatējamas faktu kļūdas: 

1) šī gada izveidotajā Latvijas Kultūras kanonā, 

2) Ansis to izdarīja, kļūstot par rakstnieku un sekojot 

savai sirdsbalsij, 

3) lugas ,,Indrāni un ,,Raudupiete, 

4) Rainis vairāk izceļ jautājumu par rakstnieku kā 

pravieti, ko pēc vairākiem gadiem arī O.Vācietis 

akcentē dzejoļu kr. ,,Si minors”, 

5) ,,Re kā”, 

6) Māras Holšteines mūzikas apdarē, 

7) A.Hermanis novērtēts kā viens no veiksmīgākajiem 

teātra direktoriem un režisoriem, 

8) varu piedalīties Kultūras ministrijas rīkotajos projektos, 

piemēram, ,,Rīgas Dziesmu svētkos”. 

Apjoms  1 Darba apjoms par lielu – 628 vārdi. 

Rindkopas  2 Ievērots dalījums rindkopās, jauna doma jaunā rindkopā, 

iztirzājumā trīs rindkopas, atkāpes no kreisās puses.  

Secīgums 2  Darbs plānveidīgs, bet pietrūkst mērķtiecības galvenās domas 

atklāsmē. 
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Kritērijs Punkti Pamatojums 

Vārdu krājums 3  Tematam atbilstoša valoda, pamatota vārdu izvēle, 

daudzveidīgas, saturam pakārtotas teikumu konstrukcijas. 

Stils 1 12 stila kļūdas: 

1) personību veido dzīves pieredzes, 

2) atrast tai pielietojumu reālajā dzīvē, 

3) nonākot saskarsmē ar literatūru, glezniecību, mūziku 

vai teātra mākslu, 

4) nevaru apgalvot, ka kāds no mākslas veidiem, 

5) līdz ar to pazeminātu otru, 

6) nostādījis divu sieviešu raksturu binārās opozīcijās, 

7) Jo tikai cilvēks cilvēkam var aiznest to sirds siltumu.. 

8) gan Renāra Kaupera, gan Māras Holšteines, gan Jāņa 

Strapcāna mūzikas apdarē ierakstīts audio formātā, 

9) noslēdza LNMM telpas, 

10) ieņemam augstus reitingus, 

11) akcentējot kaut ko primārāku vai sekundārāku, 

12)  tas progresīvi virzās uz augšupeju. 

Ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas 

6  7 ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas. 

1. apstraksts 

2., 3. Visspilgtāk mani šajā darbā uzrunā Anša mātes teiktie 

vārdi, ,,visdārgākā pērle, ko cilvēks var atrast _ ir viņš pats”, jo 

tie manī rada vēlmi radoši pilnveidoties un attīstīt intelektuālo 

potenciālu, tāpat kā Ansis  to izdarīja, kļūstot par rakstnieku un 

sekojot savai sirdsbalsij. 

 4. Indrānu mātei augstākais dzīves mērķis ir mīloša un 

saticīga ģimene, tādēļ brīdī, kad Ievas viltotās vēstules dēļ, 

Edvarts un tēvs sastrīdas  un kad Edvarts nocērt tēva mīļotos 

ošus, māte saka:  

,,Kurš tad piekāpsies, ja ne gudrākais?” 

5. Arī Ziedoņa dzejas krājumi, kā ,,Taureņu uzbrukums” un Re 

kā” _  pelnījuši lasītāju ievērību, tomēr man vistuvākais ir 

krājums ,,Viegli”, kurš gan Renāra Kaupera, gan Māras 

Holšteines, gan Jāņa Strapcāna mūzikas apdarē ierakstīts audio 

formātā. 

6. Patīkami apzināties, ka mūzika, kuru klausos _ neliks 

degradēties, bet būs filozofisku ideju caurstrāvota .  

7. Es redzu kultūras līmeni kopumā un uzskatu, ka tas 

progresīvi virzās uz augšupeju, tādēļ priecājos, ja varu 

piedalīties Kultūras ministrijas rīkotajos projektos, piemēram, 

,,Rīgas Dziesmu  svētkos”. 

  

Kopā  22  
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,,Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt. ” 

(I. Ziedonis) 

 

 Latviešu tautas sakāmvārds arī vēsta, ka visam ir savs laiks. Jā, varbūt, bet cik daudzu 
cilvēku apziņa snauduļo šī iemesla dēļ? Domā, ja nevar iegūt uzreiz, tad nav, kur steigties, 
pagaidīsim? Un pamodīsimies, kad būs jau klāt. Dzīvē nav jāpaļaujas uz teicienu, ka neko jau 
nevar dabūt tūlīt, gluži otrādi, jābūt aktīvam un darbīgam, lai sasniegtu mērķi. 
 Manuprāt, dzīve ir pilnvērtīga nevis tiem, kas gaida, kad brīnumi notiks ar viņiem, bet 
tiem, kas rīkojas un paši rada brīnumus. Ir taču tik viegli paļauties, ka mūsu tradīcijas pastāvēs 
mūžam, reāli lūkojoties, ja nebūs, kas tās uztur, skaistie tautas tērpi tiks aizmirsti un 
tautasdziesmas arī. Gaidot un cerot uz citiem, var nokavēt, Imants Ziedonis epifānijā  raksta: 
,,Pacieties! Netiecies! Gaidi, un tavs laiks atnāks. Jā, tā tavs zārks atnāks. Un tevi aiznesīs 
atpakaļgaitā.” Arī I.Ziedoņa dzeja ir pilna ar dumpinieciskumu pret snaudu, pret kūtrumu, var 
tikai apbrīnot, cik precīzi un sulīgi ir viņa vārdi. Gaidot un cerot laiks stāv uz vietas, jo nekas 
netiek darīts, lai to virzītu.  
 Protams, nevajag domāt, ka šodien uzsāktai darbībai jau rīt ir jānes augļi. Un, ja to nav, tad 
jābeidz censties. Runa ir par mērķtiecību. Ja nebūsi pietiekami aktīvs klauvētājs pie durvīm, kas 
cieši ciet, iekšā netiksi. Tai pasaulei aiz durvīm, kurā paverās iespējas un pastāv brīnumi, nav 
vajadzīgs tāds vārgs klauvētājs. Nāks kāds cits, kas nepadosies pēc vairākām neveiksmēm, bet ies 
tālāk un cīnīsies, līdz sasniegs mērķi. ,,Ir cilvēki, kas salauž kāju, pirms ir lēkuši pāri grāvim, 
noslīkst, pirms pārpeldējuši upi. Nebaidies!” to mums atgādina Rainis. Un, patiesi, mērķiem ir 
jābūt lieliem, un no tiem nav jābaidās, vēl jo vairāk, nav jāļauj bailēm sagraut cilvēku.  

,,Es gribu atnākt 
 un nevis ierasties. 
Jā, es noplēstu daudz 
 zoļu,  
bet es nenoplēstu daudz 
 cilvēku,” šie vārdi pieder Ojāram Vācietim, cilvēkam, kurā vienmēr esmu apbrīnojusi 

bijību pret otru cilvēku. Arī tie vēsta, ka viņam nav jādabū kaut kas uzreiz, viņš ir gatavs gluži kā 
ūdens piliens atstāt pēdas klintī. Bet svarīgs ir rezultāts, pūles vienmēr būs jāpieliek, daudz pūļu, 
un tad arī sasniegts būs vēlamais, nevis atstātas aiz sevis neskaitāmas iesāktas un nepabeigtas 
darbības. 

Dzīvē viss nāk nevis ar laiku, bet darbību, jo ātrāk to saprot, jo pilnvērtīgāku mūžu var 
nodzīvot. Cilvēkam ir jābūt kā laika bumbas deglim – kuru katru brīdi gatavam darboties, jo 
,,paliks tie, kas nelaidīs likteni pie stūres rata”, arī tāda ir I.Ziedoņa patiesība. 
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Kritērijs Punkti Pamatojums 

Temata izpratne 4 Temats izprasts, atsevišķas patstāvīgas domas, radoši spriedumi, 

atziņas, vērtējums. 

Argumentācija 4+1* Izmantotie latviešu literatūras fakti savu spriedumu pamatošanai 

parāda, ka skolēns prot orientēties izvēlētajā tematā. Fakti ir 

raksturoti.  

*Skolēns saņem vienu papildpunktu, nav pieļāvis vērtētājam 

objektīvi konstatējamu faktu kļūdu. 

Apjoms  2 Ir ievērots noteiktais apjoms – 388 vārdi. 

Rindkopas  2 Ievērots dalījums rindkopās, jauna doma jaunā rindkopā, 

iztirzājumā trīs rindkopas, atkāpes no kreisās puses. 

Secīgums 2 Darbs plānveidīgs, bet pietrūkst mērķtiecības galvenās domas 

atklāsmē. 

Vārdu krājums 3 Tematam atbilstoša valoda, pamatota vārdu izvēle, 

daudzveidīgas, saturam pakārtotas teikuma konstrukcijas. 

Stils 3 2 stila kļūdas: 

      1) šie vārdi pieder, 

      2) pūles vienmēr būs jāpieliek, daudz pūļu. 

Ortogrāfijas un 

interpunkcijas 

kļūdas 

8 3 ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas. 

1. Domā, ja nevar iegūt uzreiz, tad nav, kur steigties, 

pagaidīsim? 

2.  paverās  

3. Un, patiesi, mērķiem ir jābūt lieliem, un no tiem nav jābaidās, 

vēl jo vairāk,__nav jāļaujas bailēm sagraut cilvēku. 

Kopā 29  

 

 

,,Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt. ” 

 

Lai šajā pasaulē sasniegtu un iegūtu to, ko pats vēlies, ir jāstrādā katru dienu. Vienmēr.  
Šodien daudziem cilvēkiem ir sapņi un mērķi, viņi cer, ka tie piepildīsies. Bet bieži cilvēki 

tikai sēž un gaida, kad tad tie beidzot piepildīsies. Vai arī viņi cer, ka kāds  kaut ko izdarīs, lai tie 
piepildītos, bet pašam nebūs jādara nekas. Un tieši tā ir viena no lielākajām cilvēku kļūdām. 
Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem pašiem ir jāstrādā, jādara viss, kas ir viņu spēkos, jāpierāda sevi. 
Biznesa augstskola ,,Turība” katru gadu rīko tādu pasākumu kā ,,Jauno profesionāļu skola”. Šī 
pasākuma devīze ir:,,Nāc un dari, pierādi ka vari!” Tieši ar šādu devīzi arī es eju dzīvē uz priekšu. 
Es eju un daru, es cenšos pierādīt to, ka es to varu. Es cenšos pierādīt ne tikai citiem, ka es varu 
izdarīt un sasniegt to, ko vēlos, bet arī pati sev. Ja tu šajā pasaulē kaut ko vēlies sasniegt, tad tev ir 
jāstrādā. Tu nevari vienkārši sēdēt un gaidīt, ka viss notiks pats no sevis. Tu nevari cerēt, ka kāds  
cits ies un darīs tavā vietā. Tu vari kādam lūgt palīdzību, bet jādara ir tev pašam.  Ja tu, piemēram, 
nākotnē gribi vadīt pats savu firmu, būt viens no vadošajiem pārstāvjiem savā nozarē, tad tev pie 
tā ir jāpiestrādā. 
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Jo nebūs tā, ka šodien tu pasaki ,,es gribu” un rīt tu pamodīsies un būsi to visu dabūjis.  Kā jau 
Imants Ziedonis ir teicis: ,,Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt.” Tieši tā arī ir, cilvēkiem tas ir 
jāsaprot.  
 Lai sasniegtu un iegūtu to, ko vēlies, tev vienmēr ir jābūt pārliecinātam par sevi, par to, ko 
tu dari, un par to, ka tiešām to vēlies. Vaira Vīķe-Freiberga par latviešu tautu reiz teica: ,,Mēs 
būsim stipri! Mēs būsim vareni!” Un tieši tādam arī tev ir jābūt – stipram un varenam. Tikai tā tu 
varēsi iet dzīvē uz priekšu. Tikai tā tu varēsi sasniegt un iegūt visu, ko vēlies.  
 Tad, kad būsi sasniedzis, ko vēlies, varēsi būt lepns par sevi. Bet vajag atcerēties arī to, ka, 
lai to visu noturētu un saglabātu, arī ir jāstrādā. Jo pasaule taču mainās un laiks iet uz priekšu. Arī 
tev nāksies mainīties, lai šajā lielajā pasaulē noturētos. Kā ir teicis Jānis Pliekšāns jeb Rainis: 
,,Pastāvēs, kas mainīsies.” Tāpēc tavs darbs nekad nedrīkst apstāties. Tev vienmēr ir jāstrādā, 
jāmainās un jāmācās. Vienmēr ir jāatceras visiem labi zināmais citāts: ,,Mūžu dzīvo, mūžu mācies.” 
Arī tev vienmēr ir jāmācās. 

Visiem vienmēr vajag atcerēties to, ka tev vienmēr būs jāstrādā, citādāk tu nesasniegsi, ko 
vēlies. Un tad, kad sasniegsi, arī būs jāstrādā, lai varētu to arī saglabāt.    
 

Kritērijs Punkti Pamatojums 

Temata izpratne 3 Daļēji atklāts temats, dominē trafareti spriedumi bez personiskās 

attieksmes.  

Argumentācija 1 Latviešu literatūras vai kultūras fakti (2) tikai nosaukti. 

Apjoms  2 Ir ievērots noteiktais apjoms – 424 vārdu. 

Rindkopas  2 Ievērots dalījums rindkopās, jauna doma jaunā rindkopā, 

iztirzājumā trīs rindkopas, atkāpes no kreisās puses. 

Secīgums 1 Nepamatoti īss ievads un nobeigums. Mainīts virsraksts (nav 

norādīts citāta autors). 

Vārdu krājums 1 Ierobežots vārdu krājums un lietojums, vienveidīgas 

konstrukcijas citāta iesaistīšanai. 

Stils 2 6 stila kļūdas.   

1) vārdu atkārtojumi 1. rindkopas pirmajos trīs teikumos 

(piepildīsies, piepildīsies, piepildītos), 

2) cer, ka kāds, 

3) eju dzīvē uz priekšu, 

4) cenšos pierādīt to, ka  es to varu (2 reizes) 

5) tev pie tā ir jāpiestrādā, 

6) Jo pasaule taču mainās (2 reizes) 

 

Ortogrāfijas un 

interpunkcijas 

kļūdas 

10 1 interpunkcijas kļūda. 

1. Šī pasākuma devīze ir: ,,Nāc un dari, pierādi__ka vari!”    

Kopā 22  
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