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Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 
mazākumtautību izglītības programmās 

2012./2013.m.g. 

16.maijā ieskaite 6.klasei 

20.maijā ieskaite 3.klasei 

 

22.maijā centralizētā eksāmena  

     9.klasei rakstu daļa 

22. un/vai 23.maijā centralizētā eksāmena 9.klasei 
mutvārdu daļa 

 

Sertifikāti 9.klasei – 14.jūnijā 

 

Papildtermiņš 9.klasei - 25.jūnijā VISC telpās. 



Ieskaites uzbūve 3.klasei 
Daļa Uzdevumu skaits Iespējamie uzdevumu veidi un 

tematika 

Klausīšanās 

(6 min) 
        2 

Savietošana (jāieraksta vārds uz 

līnijas) 

 Atbilžu izvēles 

 Informatīvi teksti 

Lasīšana         1 
Ar teksta izpratni saistīti uzdevumi – 

Vērtējuma izvēle 

Literārs teksts 

Valodas 

lietojums 
        2 

Vārdu un struktūru saskaņošana 

Savietošana 

Teikumu veidošana 

Rakstīšana         1 
Teikumu veidošana un pareizrakstība 

(atbilstoši standarta prasībām) 

Darbs ar attēlu 

Leksika 

Mutvārdi         2 
Dialogs (2 jautājumi). 

Monologs (attēls un vārdi). 

Pamatot savas domas! 

Atbildei 2-3 min katram skolēnam. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 3.KLASI BEIDZOT? 

Lasīšanas daļā jāprot: 

• lasīt un saprast savām vajadzībām un interesēm atbilstošus tekstus; 

• atbilstoši mācību uzdevumam atrast tekstā nepieciešamo 
informāciju; 

• noteikt tekstā galvenos varoņus, darbības vietu un apstākļus; 

• veidot jautājumus un atbildes; 

• izteikt savas domas par literārā darba tēliem, darbības norises vietu 
un laiku. 

 

Klausīšanās daļā jāprot: 

• sadzīves un mācību situācijās uztvert un saprast savām vajadzībām 
un interesēm atbilstošu, dabiskā tempā runātu tekstu; 

• atbilstoši mācību uzdevumam dabiskā tempā runātā tekstā saklausīt 
nepieciešamo informāciju; 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 3.KLASI BEIDZOT? 
Valodas lietojuma un rakstīšanas daļā jāprot: 

• zināt un lietot rakstībā visus latviešu valodas alfabēta burtus; 

• lietot pietiekamu vārdu krājumu mācīto tēmu ietvaros; 

• rakstīt vienkāršus lietišķos rakstus; 

• pierakstīt sev nepieciešamo informāciju; 

• rakstos sniegt ikdienā nepieciešamo informāciju par sevi; 

• rakstīt vārdus, frāzes, vienkāršus teikumus, īsus tekstus par sev 
tuvām un zināmām tēmām; 

• teikuma beigās lietot saturam atbilstošu pieturzīmi. 

Mutvārdu daļā jāprot: 

• uzklausīt citus un saprast teikto; 

• dabiskā tempā runātā tekstā saklausīt sev nepieciešamo 
informāciju; 

• veidot jautājumus un atbildes informācijas apmaiņā; 

• sniegt informāciju par mācībām, savām interesēm un vaļaspriekiem; 

• lietot pietiekamu vārdu krājumu saziņas situācijās mācīto tēmu 
ietvaros; 

• lietot biežāk sastopamās pieklājības frāzes. 



Biežāk sastopamās problēmas 

1.Vāja lasītprasme. 

2.Neuzmanīga uzdevuma nosacījumu, 

paraugu (0.) un teksta lasīšana. 

3.Neuzmanīga klausīšanās, nesaistot 

dzirdēto ar doto uzdevumu. 

4.Nepietiekams vārdu krājums. 

5.Neprasme formulēt savu domu teikumā. 

6.Vāja rakstītprasme. 



Ieskaites uzbūve 6.klasei 
Daļa Uzdevumu skaits Iespējamie uzdevumu veidi un 

tematika 

Klausīšanās (15 min)         2 
Vērtējuma izvēle 

Tukšo vietu aizpildīšana 

Informatīvi teksti 

Lasīšana         2 
Ar teksta izpratni saistīti uzdevumi  

Literārs teksts, informatīvs teksts 

Valodas lietojums         4 
Vārdu un struktūru saskaņošana 

Pareizrakstība 

Prievārdu lietošana 

Teikuma daļu savienošana 

Rakstīšana         2 
Anketa 

Pareizrakstība 

Leksika 

Saistīta teksta veidošana 80-100v. 

atbilstoši standarta prasībām 

Ievērot saistīta teksta uzbūvi 

(ievads, pamatdaļa, nobeigums)! 

Ievērot nosacījumus: izteikt savas 

domas, salīdzināt ar dotajiem 

viedokļiem, pamatot savu viedokli. 

Mutvārdi         2 
Dialogs (3 jautājumi) 

Monologs (attēls un plāns) 

Pamatot savas domas! 

Atbildei 2-3 min katram skolēnam 

 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 6.KLASI BEIDZOT? 

Lasīšanas daļā jāprot: 

• lasīt un saprast savām vajadzībām un interesēm 
atbilstošus, tematiski dažādus daiļliteratūras, 
publicistikas, populārzinātniskus tekstus, noteikumus, 
instrukcijas, sludinājumus, reklāmas; 

• atrast sev nozīmīgu un specifisku informāciju lasītajos 
tekstos; 

• noteikt teksta tematiku un galveno domu, raksturot sižeta 
attīstību un tēlus, darbības norises vietu un laiku; 

• izteikt savas domas un attieksmi, saistīt lasīto ar savu 
dzīves pieredzi un pārdzīvoto; 

• paplašināt un pārveidot tekstu; 

• izteikt savas domas, viedokli, secinājumus, vērtējumu, to 
pamatot; 

• salīdzināt kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu folklorā. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 6.KLASI BEIDZOT? 

Klausīšanās daļā jāprot: 

• uztvert un saprast savām zināšanām, prasmēm un pieredzei 
atbilstošu, dabiskā tempā runātu monologu un dialogu; 

• saprast informāciju, kas attiecas uz tuvāko apkārtni, sociālo vidi un 
kultūru; 

• klausoties tekstu, iegūt un sistematizēt nepieciešamo informāciju; 

 

Valodas lietojuma daļā jāprot: 

• lietot pietiekamu vārdu krājumu mācīto tēmu ietvaros; 

• lietot mācītos gramatikas modeļus saprotamu izteikumu veidošanai; 

• saskaņot vārdus teikumā un izprast teikuma veidošanas principus; 

• izprast un ievērot vārdu izrunas un rakstības atšķirības. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 6.KLASI BEIDZOT? 

Rakstīšanas daļā jāprot: 

• rakstīt saistītu tekstu par sev tuvām un zināmām tēmām; 

• rakstīt par pieredzēto, lasīto un dzirdēto, izsakot savas domas un attieksmi; 

• pierakstīt informāciju atbilstoši mācību uzdevumam; 

• rakstīt lietišķos rakstus personiskiem mērķiem; 

• saistīt frāzes un teikumus, ievērojot teksta veidošanas principus, 

• rakstīt radošus darbus par apgūtajām tēmām; 

• lietot pieturzīmes vienkāršos teikumos atbilstoši izteikuma mērķim; 

• ievērot rakstu kultūras prasības. 

 

Mutvārdu daļā jāprot: 

• uztvert un saprast dabiskā tempā runātu monologu un dialogu; 

• loģiski un secīgi stāstīt par sev zināmām tēmām; 

• saprotami izrunāt visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus; 

• ievērot pareizu uzsvaru, loģiskās pauzes un intonāciju; 

• ievērot un izmantot svarīgākās un praksē nepieciešamās pareizrunas 
normas; 

• lietot pietiekamu vārdu krājumu saziņas situācijās mācīto tēmu ietvaros; 

• ievērot runas kultūru. 



Biežāk sastopamās problēmas 

1.Vāja lasītprasme. 

2.Neuzmanīga uzdevuma nosacījumu, paraugu 
(0.) un teksta lasīšana. 

3.Neprasme koncentrēties uz galveno. 

4.Neprasme formulēt savu domu teikumā.  

5.Vārdu nesaskaņošana teikumā. 

6.Neprasme pamatot izteikto viedokli. 

7.Nepietiekams vārdu krājums. 

8.Pieturzīmju un lielo burtu lietošana. 

9.Rakstu kultūra. 

 

 

 

 



 

CE 9.klasei uzbūve 
Daļa Uzdevumu skaits Iespējamie uzdevumu veidi un tematika 

Lasīšana 

Atbilžu lapa 

        3 Savietošana  

Atbilžu izvēle 

Teksta izpratne un tukšo vietu aizpildīšana 

Populārzinātniski, informatīvi , literāri teksti 

 

Klausīšanās 

Atbilžu lapa 

 

        3 Vērtējuma izvēle 

Atbilžu izvēle 

Teksta izpratne un tukšo vietu aizpildīšana 

Populārzinātniski, informatīvi teksti 

 

Valodas lietojums         3 Atbilžu izvēle 

Atbilstošā vārda ierakstīšana 

Vārdu un struktūru saskaņošana 

Pieturzīmju lietošana, pareizrakstība 

Stils 

Rakstīšana         3 Lietišķie raksti  

Saistīta teksta veidošana un pareizrakstība atbilstoši 

standarta prasībām (2.uzd. –  60-80 v., 3.uzd. – 200-250 v.) 

Ievērot saistīta teksta uzbūvi (ievads, pamatdaļa, 

nobeigums)! Ievērot nosacījumus: izteikt savas domas, 

salīdzināt ar dotajiem viedokļiem, pamatot savu 

viedokli. 

Mutvārdi         3 Dialogs (2 jautājumi). 

Monologs (2 fotogrāfijas) 

Sadarbības uzdevums (zīmējums) un atbildes uz 

jautājumiem 

Pamatot savas domas! 

Atbildei 15 - 21 min diviem vai trim izglītojamajiem 

 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 9.KLASI BEIDZOT? 

Lasīšanas daļā jāprot: 

• lasīt un saprast dažāda apjoma tematiski, stilistiski un žanriski 
dažādus, savām vajadzībām un interesēm atbilstošus tekstus;  

• atrast lasītajā tekstā nepieciešamo informāciju un  svarīgākās 
detaļas;  

• analizēt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju un izmantot to 
dažādiem mērķiem; 

• uztvert un saprast lasītajā tekstā galveno domu, raksturot tēlus, 
noteikt teksta tematiku,  uztvert netieši formulētu domu, vispārināt, 
secināt; 

• izteikt viedokli par literāru darbu, balstoties uz dzimtajā valodā 
apgūtajām zināšanām par daiļdarba analīzi; 

• saskatīt literārajā tekstā atainotā laika vērtības, problēmas, 
attieksmes; 

• sistematizēt un pierakstīt iegūto informāciju; 

• saskatīt kultūras vērtības. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 9.KLASI BEIDZOT? 

• Klausīšanās daļā jāprot: 

• uztvert dažādā tempā runātu tekstu, arī 
autentisku tekstu; 

• uztvert un saprast dažāda veida tekstu kopumā, 
detalizēti un kritiski;  

• dažādās situācijās saprast informāciju, kas 
attiecas uz ikdienu, darbu, sociālo vidi un atbilst 
klausītāja pieredzei; 

• noteikt runātāja attieksmi pret teikto, kritiski 
izvērtēt dzirdētā saturu. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 9.KLASI BEIDZOT? 

Valodas lietojuma daļā jāprot:   

• lietot sistematizētu vārdu krājumu, lai precīzi izteiktu 
savas domas; 

• noteikt vārdu piederību vārdšķirai, zināt vārda 
gramatiskās formas, pareizi tās lietot; 

• saprast un pierakstīt biežāk lietojamo vārdu 
saīsinājumus; 

• noteikt vārda piederību vārdšķirai; 

• izmantot dažādas gramatiskās konstrukcijas atbilstoši 
komunikatīvajai situācijai; 

• izprast un ievērot gramatikas likumības, nepieļaut 
sistemātiskas kļūdas; 

• standartkonstrukcijās lietot pieturzīmes atbilstoši latviešu 
valodas gramatikas normām; 

• ievērot valodas normas. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 9.KLASI BEIDZOT? 

Rakstīšanas daļā jāprot: 

• rakstiski sniegt un iegūt informāciju par personiskiem, sadzīves, ar 
savu darbu/mācībām un interesēm saistītiem tematiem; 

• aizpildīt anketas, uzrakstīt lietišķos rakstus (iesniegumu, 
sludinājumu, vēstuli,  paskaidrojumu); 

• raksturot cilvēkus, notikumus, vietu, laiku, darbību; 

• skaidri formulēt domu izteikt viedokli, argumentēt to un salīdzināt ar 
citiem viedokļiem; 

• veidot loģiski saistītu un plānveidīgu tekstu par dažādiem tematiem; 

• rakstīt radošus darbus par apgūtajām tēmām; 

• izmantot dažādas gramatiskās konstrukcijas atbilstoši 
komunikatīvajam mērķim un situācijai; 

• izprast un ievērot gramatikas likumības, nepieļaut sistemātiskas 
kļūdas; 

• standartkonstrukcijās lietot pieturzīmes atbilstoši gramatikas 
normām; 

• ievērot valodas normas un rakstu kultūru. 



KAS JĀZINA SKOLĒNAM 9.KLASI BEIDZOT? 

Mutvārdu daļā jāprot: 

• monologā, dialogā /polilogā uztvert un saprast jebkuru autentisku 
runu; 

• uztvert un saprast dažādas grūtības pakāpes jautājumus par 
dažādiem tematiem; 

• sniegt informāciju par sadzīves tematiem, savu darbu/mācībām, 
savām interesēm un vaļaspriekiem; 

• veidot stāstījumu par redzēto, dzirdēto, lasīto, ievērojot sižeta 
loģisku secību, 

• uzdot jautājumus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un diskutēt 
par dažādām dzīves situācijām un problēmām; 

• raksturot un salīdzināt priekšmetus, parādības, notikumu vietas, 
laiku, darbību, savas emocijas un izjūtas; 

• izteikt un argumentēt savu viedokli, emocijas, vērtējumu, 
secinājumus un pieņēmumus; 

• izmantot valodas līdzekļus atbilstoši runas situācijai un mērķim; 

• lietot valodu atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām. 



Biežāk sastopamās problēmas 

Visās eksāmena 

daļās  

- neuzmanīga uzdevuma nosacījumu 

paraugu (0.) un tekstu izlasīšana; 

- pavirša dotā teksta lasīšana (bez 

izpratnes). 

Skolēns 

nespēj  

pilnvērtīgi 

izpildīt 

uzdevumus  
Lasīšanas daļā - vairāku piedāvāto atbilžu izvēle 

objektīvās daļas uzdevumos; 

- neprasme strādāt ar tekstu. 

Klausīšanās 

daļā 

- vairāku piedāvāto atbilžu izvēle 

objektīvās daļas uzdevumos; 

- tikai burtu vai vārda daļas ierakstīšana 

tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumos. 

 

Valodas 

lietojuma daļā 

- vairāku piedāvāto atbilžu izvēle 

objektīvās daļas uzdevumos; 

- netiek izpildīti visi uzdevuma 

nosacījumi; 

- vārdu šķiru pārveidošana 



Biežāk sastopamās problēmas 
Rakstīšanas 

daļā 

-iesniegumā netiek izmantoti dotie fakti - izmanto 

savus datus; 

-nav visu iesnieguma daļu; 

-netiek izpildīti visi uzdevuma nosacījumi; 

-netiek ievērots norādītais teksta apjoms; 

-pārsvarā tiek lietoti vienkārši teikumi vai frāzes; 

-nepietiekams vārdu krājums; 

-saturs neatbilst tematam; 

-teksts nav strukturēts un loģiski saistīts; 

-kļūdas vārdu saskaņošanā dzimtē, skaitlī, locījumā, 

laikā (lietvārds + īpašības vārds + darbības vārds); 

-īpašības vārdu noteiktās un nenoteiktās galotnes 

lietošana; 

-priedēkļu lietošana (gan nepareiza izvēle, gan 

pareizrakstība); 

-prievārdu lietošana (nepareiza izvēle); 

-pieturzīmju lietošana (elementārāko gramatikas 

normu nezināšana); 

-garumzīmju lietošana (to trūkums vai pārmērīga 

lietošana, tai skaitā divskaņos); 

- neakurāti, bieži grūti salasāmi rokraksti; 

-Aizmirst akurāti ierakstīt kodus uz visām darba 

lapām. 

 

 

 

 
 

 

 



Biežāk sastopamās problēmas 

 

 

 

 

Mutvārdu daļā 

 

- ļoti mazs vārdu krājums, kā rezultātā 

rodas problēma saprast runāto; 

- trūkst plānveidīguma monologā; 

- vienveidīgs teikumu sākums; 

- haotisks stāstījums; 

- trūkst viedokļa pamatojuma; 

- īsi izteikumi (vārdi, frāzes), kuri rada 

problēmas sadarbības uzdevumā; 

- doto palīgmateriālu neizmantošana; 

- neprasme salīdzināt savu viedokli ar 

citiem viedokļiem un tos salīdzināt. 

 

 

 

 

 



Ministru kabineta noteikumi Nr.733 

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 42.§) 

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes 

kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 

saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts 

nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi 

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16) 

 

 

• 18. Izglītojamiem mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības 
sertifikātā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais 
procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un 
pakāpei:  
 
18.1. vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;  
 
18.2. vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;  
 
18.3. vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;  
 
18.4. vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;  
 
18.5. vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;  
 
18.6. vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei. 
 

• (MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā) 



15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:  

 

15.1. pamata līmenis – A;  

 

15.2. vidējais līmenis – B;  

 

15.3. augstākais līmenis – C. 

16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe. 

 

 

17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:  
 
17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto 
profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt 
personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus 
neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;  
 
17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām 
tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, 
kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas 
darbu un sadzīvi saistītus tekstus;  
 
17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi 
formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, 
iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot 
dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;  
 
17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot 
savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, 
protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā 
runātus tekstus par dažādām tēmām;  
 
17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām 
tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, 
raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas 
struktūras tekstus par dažādām tēmām;  
 
17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk 
zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā 
izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā 
arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.  



Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti  

19.2. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā atbilstoši centralizētā 

eksāmena latviešu valodā (akreditētās mazākumtautību izglītības programmās 

9.klasei) kopējam procentuālajam vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes 

līmenis un pakāpe, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts 

vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā. Sertifikātu persona uzrāda 

darba devējam. Pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāta izsniegšanas 

kārtība noteikta izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos;  



Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti 

19.3.5. no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam centra 
izsniegts pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā 
norādītais F līmenis atbilst valsts valodas A līmeņa 1.pakāpei, E līmenis – A 
līmeņa 2.pakāpei, D līmenis – B līmeņa 1.pakāpei, C līmenis – B līmeņa 
2.pakāpei, B līmenis – C līmeņa 1.pakāpei, A līmenis – C līmeņa 2.pakāpei;  
 
19.4. dokuments, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai 
augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, un kuru persona 
uzrāda darba devējam. 
 
• (Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16) 



Mutvārdu daļas vērtēšana 

Stingri ievērot kritērijus!  

Saskatīt nianses, izliekot punktus! 

 
1.uzdevums (6 punkti). 

Tiek vērtēta sadarbība un valodas lietojums. 

 

2.uzdevums (15 punkti). 

Tiek vērtēta uzdevumu izpilde, teksta organizācija, valodas lietojums. 

 

3.uzdevums (9 punkti). 

Tiek vērtēta sadarbība, uzdevuma izpilde, valodas lietojums. 

 

 

 

Kopā par visu mutvārdu daļu: 30 punkti 

 



Eksāmena 9.klasei mutvārdu daļas norise un 

vērtēšana 

• Intervētājs eksāmena laikā nesniedz skaidrojumus skolēnam 

 

• Skolēns gatavošanās laikā neveic rakstveida piezīmes 

 

• Vērtētājs ne pedagogiem, ne skolēniem neizpauž izlikto vērtējumu 

• Vērtētājs neveido melnrakstus uz lapiņām, bet uzreiz ieraksta 

vērtējumu protokola lapā salasāmā un akurātā rokrakstā, ierakstot 

pareizos skolēnu kodus, neizlaižot nevienu 

 

• Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas 

izteikties, intervētājs uzaicina veikt nākošo uzdevumu / beidz 

eksāmenu 

 



Par centralizēto eksāmenu 9.klasei 

• Precīzi ievērot eksāmena norises instrukciju! 

• Skolēnu darbus sakārtot un sagatavot nosūtīšanai uz 
VISC atbilstoši instrukcijas prasībām! 

• Īpaši pārbaudīt, vai skolēni ierakstījuši viņiem piešķirto 
kodu uz eksāmena darba lapām un atbilžu lapām! 

• Eksāmenu darbus sakārtot kodu secībā! 

• Mutvārdu daļas materiālu aploksnē ievietot arī precīzi 
aizpildītu skolēnu atbilžu vērtējuma lapu! 

• Atsūtīt uz VISC protokolus par izglītojamā neierašanos 
uz eksāmenu vai kādu no tā daļām!  

• Uz aploksnēm norādīt skolas, eksāmena un tā daļu 
nosaukumus! 

 

 



CE VĒRTĒŠANA 

2013.gada 4., 5., 6.jūnijs 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 
 

SERTIFIKĀTI – 14.JŪNIJĀ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metodiskie materiāli un  

 ieskaišu 

un eksāmenu programmas ir pieejamas 

VISC mājas lapā 

 

 

www.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 

http://www.visc.gov.lv/


Paldies par uzmanību! 

tālr. 67814481 
 

inara.zdanovska@visc.gov.lv 

mailto:inara.zdanovska@visc.gov.lv

