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2012./2013.māc.g. 

Valsts ieskaite 3.klasei tiek organizēta  

divās dienās: 

2013.gada 7.maijā – mācību valoda (rakstu daļa – 

40min, mutvārdu daļa pēc skolas sastādīta 

grafika) 

2013.gada 10.maijā – matemātika 

(rakstiski, izpildes laiks – 40min) 
 

Ieskaites materiāli būs pieejami latviešu, krievu un poļu valodā. 

 



Ieskaites uzbūve 3.klasei (valoda) 

Daļa Uzdevumu 

skaits 

Klausīšanās 2 Vērtējuma izvēle 

Vārdu ierakstīšana  

(gramatiskās kļūdas netiek vērtētas!) 

 

Informatīvs teksts 

Lasīšana 3 Lasītā teksta izpratne 

(gramatiskās kļūdas netiek vērtētas!) 

 

Literārs teksts 

Valodas lietojums 1 Vārdšķiras 

Leksika 

Pareizrakstība 

Rakstīšana 1 Radošais darbs (50-60 vārdi) 

 

Izdomā un uzraksti virsrakstu! 

Izmanto bagātu vārdu krājumu! 

Lieto  dažādus teikumus pēc izteikuma mērķa! 

 

Mutvārdi 1 12 biļetes (attēli) 

Stāstīt par attēlu, izmantojot doto plānu 

 

Gatavošanās laiks 1 – 2 min, atbildes laiks 2 – 3 min 



Ieskaites uzbūve 3.klasei (matemātika) 

• Uzdevumu skaits – 7 

• Tēmas 
                    ☺Skaitļošana 

                    ☺Saistītais pieraksts 

                    ☺Nezināmā aprēķināšana (ar pārbaudi!) 

                    ☺Izteiksmes 

                    ☺ Teksta uzdevums  

                    ☺Ģeometrijas elementi 

                    ☺Diagramma 

                    ☺Kombinatorika 



Galvenās pieļautās kļūdas dzimtajā valodā 2012. 
1.Neuzmanīgi izlasīti uzdevuma nosacījumi. 
Skolēni izdomā savas versijas uzdevumu nosacījumiem. 
Apvelc to vārdu, kas neatbilst dzirdētajam tekstam... 

Apvelc pareizā apgalvojuma burtu... 

Trīs virsraksti ir lieki... 

Uzraksti dotajiem vārdiem pēc nozīmes līdzīgus vārdus no teksta... 

Izlasi visu... 

2.Vārdu saskaņošana teikumā. 

3.Vienveidīgi sākti teikumi. 
Piemēram 

Mans mīļākais zieds ir... Mans mīļākais zieds ir sarkanā krāsā...  

Mans mīļākais zieds smaržo... 

4.Lietoti vienveidīgi teikumi. 
Uzdevuma nosacījumos teikts: Lieto dažādus teikumus pēc izteikuma mērķa! 

5.Mazs vārdu krājums. 
Uzdevuma nosacījumos teikts: Izmanto bagātu vārdu krājumu! 

6.Apjoms radošajā darbā. 
Uzdevuma nosacījumos teikts: 40 – 60 vārdu 



Mutvārdu daļas biļete 

Pastāsti par zīmējumā redzamo situāciju! 

Izmanto stāstījuma plānu! 

1.Kurš, tavuprāt, rīkojas pareizi un kurš 

nepareizi? Pamato savu atbildi! 

2.Kā tu rīkotos šajā situācijā? Kāpēc? 
Nerunāt par sīkām detaļām un to raksturojumu (...meitenei 

ir gari gaiši mati, ...uz balkona aug 20 sarkanas puķes, 

..., zēns smaida un sarunājas ar draugu ārā..., ūdens 

upē ir silts,.. 



Galvenās pieļautās kļūdas mutvārdu daļā 

1.Nerunā par attēlā redzamo situāciju, bet 

apraksta detaļas. 

2.Neizmanto doto plānu. 

3.Nav pamatojuma izteiktajiem apgalvojumiem. 

4.Neprot izteikt savu viedokli un pastāstīt par savu 

pieredzi. 

5.Haotisks stāstījums. 

6.Lietotas vienveidīgas gramatiskās konstrukcijas. 
 

 

 

 

 

 

. 

. 



Galvenās pieļautās kļūdas matemātikā 

1.Testā atzīmētas vairākas atbildes. 

2.Jēdzienu izpratne -  «lētāks», «dārgāks», 

«garākā izrāde», «īsākā izrāde». 

3.Neievēro darbību secību. 

4.Kļūdas aprēķinos. 

5.Galarezultāta pierakstīšana bez palīgdarbībām. 

6.Trūkst atbildes, pamatojuma. 

7.Neakurāti veikti uzdevumi/zīmējumi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valsts pārbaudes darbi tiek veidoti saskaņā 

ar mācību priekšmetu standartu prasībām.  

   Tiek ietverti dažādas grūtības pakāpes 

uzdevumi, atbilstoši izziņas darbības 

līmeņiem: 

√  iegaumēšanas un izpratnes līmenis (20 - 22%); 

√  zināšanu un prasmju lietošana (45 - 50%); 

√  analīzes un produktīvās darbības līmenis 

     (26 - 28)%. 



Atslēgas vārdi 
Iegaumēšanas un izpratnes 

līmenis 

Zināšanu un prasmju 

lietošana 

Analīzes un produktīvās 

darbības līmenis 

Atceras un pazīst 

Zina 

Nosaka, parāda 

Apraksta, pastāsta 

Lieto, nosauc 

Salīdzina, pretstata, 

saskata 

Raksturo 

Grupē, atšķir 

Attēlo, modelē, pēta, 

uzzīmē, apkopo, 

sakārto, pārveido 

Izvēlas, izmanto 

informāciju 

Atrisina 

Izskaidro, izprot, 

skaidro, saprot 

 

Analizē, interpretē, 

atrisina uzdevumu 

Izvirza hipotēzi, paredz, 

prognozē 

Konstruē, plāno 

Apkopo, realizē, 

interpretē dotos 

lielumus 

Izdara secinājumus 

Novērtē, apzinās 

Pamato 



Mācību valodā (atbilstoši mācību 

priekšmeta standartam) 

Komunikatīvā 

kompetence 

Valodas 

kompetence 

Sociokultūras 

kompetence 
(integrēta valodas 

komunikatīvās kompetences 

uzdevumos) 

SAZIŅA 

LASĪŠANA 

RAKSTĪŠANA 

RUNĀŠANA 

VALODA 

TEKSTS 

TEIKUMS 

VĀRDS 

 

Zināšanas par 

dzimto valodu (arī 

par valsts valodu), 

spēja saskatīt tekstā 

informāciju par 

tautas kultūru un 

vēsturi 



Matemātikā (atbilstoši mācību priekšmeta 

standartam) 

Matemātiskā 

instrumentārija 

izveide 

Matemātikas 

lietojums dabas un 

sabiedrības procesu 

analīzē 

Matemātisko 

modeļu veidošana 

un pētīšana ar 

matemātikai 

raksturīgām 

metodēm 

SKAITĻI UN DARBĪBAS AR 

TIEM 

 

ĢEOMETRISKĀS FIGŪRAS 

UN TO PĒTĪŠANA 

LIELUMI UN TO MĒRĪŠANA, 

SAKARĪBAS STARP TIEM 

 

INFORMĀCIJAS APSTRĀDES, 

STATISTIKAS UN VARBŪTĪBU 

TEORIJAS ELEMENTI 

 

 

 

 

MATEMĀTISKĀ VALODA 

 

MATEMĀTISKO MODEĻU 

VEIDOŠANA UN 

ANALIZĒŠANA 



Pamatprasības dzimtajā valodā,  

3.klasi beidzot 

1. Nosaka saziņas tematu un adresātu.  

2. Veido adresātam un saziņas tematam atbilstošus izteikumus, izsaka savu 

viedokli, pamato. 

3. Ievēro apgūtās runas etiķetes normas.  

4. Uztver izteikumā un/vai tekstā ietvertu informāciju.  

5. Nosaka dzirdētā teksta tematu.  
6. Atbild un uzdod jautājumus par mācību saturu un interesējošām tēmām.  

7. Stāsta par sevi, piedzīvoto un pārdzīvoto, par redzēto, dzirdēto.  

8. Lasa pareizi un apzināti mācību un/vai savām interesēm atbilstošu tekstu.  

9. Uztver lasāmajā tekstā izteikto domu, nosaka teksta tematu, virsrakstu un 

temata saistību.  

10. Saskata lasāmajā tekstā rindas un rindkopas.  

 



Pamatprasības dzimtajā valodā,  

3.klasi beidzot 
11. Atrod tekstā konkrētu informāciju un izmantot to savā darbībā.  

12. Raksta glīti un pareizi. 

13. Pieraksta ikdienā vai mācībām nepieciešamo informāciju. 

14.Raksta tekstu par sevi, par redzēto, dzirdēto, lasīto, piedzīvoto/pārdzīvoto.  
15. Veido mērķtiecīgu un pabeigtu tekstu.  

16. Nosaka teksta tematu, virsraksta atbilstību tematam.  

17. Veido tekstus ar apraksta vai vēstījuma elementiem. 

18. Saskata vārdu izvēles un teikumu veidus, kā arī teikumu beigu pieturzīmju 
nozīmi teksta uztverē un izveidē. 

19. Zina un veido teikumus atbilstoši teikuma pazīmēm.  

20. Saskata vienkāršā teikumā virslocekļus.  

21. Veido, intonatīvi pareizi izrunā, raksta stāstījuma, jautājuma un izsaukuma 
teikumus.  

22.Veido vienkāršus paplašinātus teikumus.  



Pamatprasības dzimtajā valodā,  

3.klasi beidzot 

23. Saskata vārda sakni un galotni. 

24. Zina, ka ir viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi.  

25. Izmanto savas valodas bagātināšanai sinonīmus un antonīmus. 

26. Zina vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds) un saskaņo tās. 

27. Saskata tekstā informāciju par tautas vēsturi un kultūru.  

 



Pamatprasības matemātikā,  

3.klasi beidzot 

1. Ar naturāliem skaitļiem pirmā simta robežās veic četras aritmētiskās 

darbības galvā un rakstos, nosauc darbības un to locekļus.  

2. Risina praktiska satura uzdevumus, kas saistīti ar sadzīves, dabaszinātņu, 

vides un veselības jautājumiem.  

3. Izmanto sakarību, ka pozitīva lieluma daļa ir mazāka nekā veselais; 

         izmanto daļas jēdzienu praktiska satura uzdevuma risināšanā.  

4. Izmantojot decimāldaļas, nolasa cenu, kas pierakstīta decimāldaļas veidā.  

5. Atpazīst zīmējumā un uzzīmē  riņķa līniju, četrstūri, trīsstūri. 

6. Sakārto augošā vai dilstošā secībā lielumus, kas izteikti ar naturāliem 

skaitļiem, pieraksta salīdzināšanas rezultātus.  

7. Iegūst informāciju no tabulām, stabiņu diagrammām, tekstiem u.c.  

8. Zīmē diagrammas. 

9. Salīdzina, šķiro, sakārto objektus pēc norādītas vai paša izvēlētas pazīmes.  

 

 



Pamatprasības matemātikā,  

3.klasi beidzot 

10. Lieto matemātiskos terminus. 

11. Lieto pareizi vārdus „tik reižu”, „par tik”, „pulksteņa rādītāja kustības 

virziens”, pareizi lieto.  

12. Izsaka savu viedokli, pamato. 

13. Izvirza pieņēmumu reālas problēmas risināšanai.  

14. Apkopo matemātisku informāciju. 

15. Matemātiski risina problēmu.   

 



 

Svarīgākie akcenti 

Mācību valoda 

Darba vadītājs ir sākumskolas skolotājs! 

Rakstu daļā – 7 uzdevumi (2 – klausīšanās, 3 – lasīšanas, 1 – valodas 

lietojuma, 1 – rakstīšanas). 

Mutvārdu daļā – 1 uzdevums, 12 biļetes. 

Pastāstīt par zīmējumā redzamo situāciju, izmantojot stāstījuma plānu. 
1.Kurš, tavuprāt, rīkojas pareizi, kurš nepareizi? Pamato savu atbildi! 

2.Kā tu rīkotos šajā situācijā? Kāpēc? 

Skolotājiem : 

1) uzmanīgi izlasīt visas instrukcijas, sekot norādījumiem; 

2) klausīšanās uzdevumu  tekstu lasīt nesteidzīgā tempā; 

3) atgādināt skolēniem, ka visu uzdevumu visi nosacījumi ir uzmanīgi 

jāizlasa un jāievēro. 

 



Svarīgākie akcenti 

                                               Sekot norādījumiem uzdevumu nosacījumos! 
 

 

Klausīšanās uzdevumi (1. uzdevums un 2.uzdevums) 

 

Abiem klausīšanās uzdevumiem ir viens teksts. 

 

Skolotājs lasa tekstu pirmo reizi - skolēni veic 1.uzdevumu,  

skolotājs lasa tekstu otro reizi -  skolēni veic 2.uzdevumu.  

 

Pēc tam skolotājs dod norādījumu turpināt veikt pārējos ieskaites uzdevumus. 

 

Lasīšanas uzdevumiem ir viens teksts. 

                                     

Radošajā uzdevumā izmantot bagātu vārdu krājumu un  

dažādus teikumus pēc izteikuma mērķa! 

 



Svarīgākie akcenti 

Matemātika 

 

Darba vadītājs ir sākumskolas skolotājs! 

 

Ieskaitē ir 7 uzdevumi. 

 

Ieskaites uzdevumi saistīti ar reālo dzīvi un situācijām. 

Būs nepieciešams zīmulis un lineāls. 



Vērtēšana 
 

Ievērot kritērijos dotos norādījumus! 

 

Nelikt 0,5 punktus vai kā citādi “uzlabot” esošo! 

 

Nesodīt skolēnus par vienu un to pašu kļūdu  

vairākas reizes! 

 



Kas jāievēro, gatavojoties ieskaitei 

1. Radīt labvēlīgu gaisotni gan skolēniem, gan viņu 
vecākiem. 

2. Uztvert valsts ieskaiti kā parastu ikdienas darbu. 

3. Iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu 
uzdevumus mācību procesā izmantot daļēji, 
miksējot tos ar pašu gatavotajiem, mācību 
grāmatās atrodamajiem.  

4. Negatavoties konkrēti ieskaitei, bet nostiprināt 
zināšanas par mācīto. 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

  

 

inara.zdanovska@visc.gov.lv 

               tālr. 67814481 

mailto:inara.zdanovska@visc.gov.lv
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