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Dalībnieki                  MA vadītāji un izglītības koordinatori 

Darba forma 

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem un izglītības koordinatoriem 

Tēma, darba saturs 

 2015./2016.m.g. latviešu valodas valsts pārbaudījumu rezultāti un secinājumi. 

(VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents Kaspars 

Špūle; skatīt pievienoto prezentāciju:  Spules_prezent_17_10_2016 ) . 

 Latvijas skolas soma – dāvana Latvijas valsts simtgadē (DR.paed., Latvijas 

valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna); 

skatīt pievienoto prezentāciju: 

Latvijas skolas soma_17_10_2016 . 

 LVA atbalsts latviešu valodas skolotājiem (LVA metodiķe Anita Sniedze; 

skatīt Word dokumentu: LVA_metodiskie_krajumi_2016). 

 Apdraudējumi un atbildība internetā; skatīt prezentāciju: 

Falka_Apdraudejumi_interneta). 

 Informācija par projektu SAM 8.3.1.1. „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības saturu” (VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma 

nodaļas vadītāja Velga Kakse; skatīt prezentāciju:  

Kompetences_Projekts_Kakse ). 

 

 

Secinājumi, priekšlikumi 

 Visās iepriekš minētajās prezentācijās ir plašs, detalizēts materiāls (analīze, 

ieteikumi, aktualitātes, metodiskie materiāli), kas individuāli izpētāmi un savā praksē 

izmantojami. Turpinājumā doti nozīmīgākie secinājumi:. 

1.1. Diagnosticējošā darba rezultāti ir būtiski pedagogam, lai izanalizētu tos 

un izstrādātu turpmāko mācību procesu, lai skolēni, nonākot līdz 9.klasei, 

veiksmīgi nokārtotu latviešu valodas eksāmenu. 

1.2. Lasītprasmes attīstīšanai jāpievērš uzmanība skolēnu prasmei pārveidot 

tekstu, izprast arī tabulās, reklāmās u.c. ietvertos tekstus, piemēram, 

saīsinājumus. Skolēni teksta lapās drīkst apvilkt, pasvītrot, lai vieglāk 

uztvert un atcerēties. 

1.3. Obligāti ir nepieciešams 6.un 9.klases valsts pārbaudījumu darbus 

lejupielādēt, tad salīdzināt ar oriģinālu, tikai pēc tam printēt, lai 

neizmainās tā saturs, forma. 

1.4. 2017.gada diagnosticējošajā darbā latviešu valodā 6.klasei būtisku 

izmaiņu nebūs, jāpievērš uzmanība daudzveidīgiem tekstiem, tai skaitā 

infografikai.  



1.5. Aktualizēt, ka gandrīz visos uzdevumos 6., 9., un 12.kl.valsts 

pārbaudījumos vērtē pareizrakstību. 

1.6. 2017.gada latviešu valodas eksāmenā 9.klasei runas daļas novērtēšanai 

būs jauna tabula „Mutvārdu daļas vērtējumu protokols” skatīt Špūles 

prezentācijā, kā arī VISC mājaslapā jauno metodisko materiālu „Mutvārdu 

daļas norise 9.klases latviešu valodas eksāmenā”(2016). Kritēriji ir 

izstrādāti detalizētāki. Materiālam pievienota arī videofilma, kuru var 

izmantot mācību procesā. Ar materiālu ir jāiepazīstas 9.klases 

pedagogiem, kā arī skolēniem, lai visi būtu informēti par vērtēšanu. 

Pavasara seminārā tiks pārrunāti neskaidrie jautājumi. Runu iesaka 

ierakstīt. 

1.7. Par 12.klases centralizēto eksāmenu latviešu valodā – vidējie rādītāji 

nedaudz augstāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2017.gadā 

12.kl.eksāmena darbs būs līdzīgs. Nopietni jāstrādā ar skolēnu teksta 

izpratni. 2.daļā vairākos uzdevumos, kuros jāformulē galvenā doma, 

aktualitāte, mērķis, nedrīkst rakstīt citātus, jo par tiem skolēni nesaņem 

punktus. Jāformulē saviem vārdiem. 

1.8. Ir svarīgi precīzi ievērot uzdevumu nosacījumus – vai jāizraksta vārds, 

vārdu savienojums, teikums vai teikumi, lai iegūtu pozitīvu vērtējumu. Arī 

teikuma beigu pieturzīmes trūkums samazina vērtējumu, skolēns neiegūst 

punktu. Tāpat viedoklī vai domrakstā ir jāizprot temats (visi tajā iekļautie 

vārdi), citādi lielākoties skolēni sašaurina tematu. To nedrīkst mainīt. 

1.9. Latviešu valodas aģentūras jaunumi atrodami mājaslapā: 

www.valoda.lv (arī par kursu programmām).  

1.10. Pedagogi tiek aicināti izmantot letonikas piedāvājumu 

(www.letonika.lv) sadaļu Mācībām, kurā pieejamas skolotāju veidotās 

darba lapas, izmantojot digitālos resursus. Sadaļa regulāri tiek papildināta. 

Tāpat arī lasītavu u.c. iespējas. Tiem pedagogiem, kuri vēlas iesaistīties 

darba lapu veidošanā, ir jāsazinās ar letonikas pārstāvjiem. Par mācību 

materiālu izstrādi var saņemt apliecinājumu. Tika prezentēta arī 

Lingvistiskā karte, bet par to informācija bijusi iepriekšējos semināros. 

1.11. Runājot par apdraudējumiem internetā, ir jābūt atbildīgiem par 

ievietoto informāciju gan bērniem, gan pieaugušajiem, lai būtu droši. 

Prezentācijā ir noderīgi materiāli – foto, stāsti, interneta resursi, uzticības 

tālruņu numuri u.tml. informācija -, kas var būt noderīga darbā, īpaši 

audzināšanas stundās, vecāku sapulcēs, arī latviešu valodā. 

1.12. Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis – skolēniem klātienē pieredzēt 

Latviju. Rezultāts: es esmu Latvija; pieredzot, izzinot, saprotot, izjūtot. 

1.13. Prezentācijā par projektu „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības saturu” ir pieejama vispārēja informācija par norises 

laiku, izstrādes posmiem, aprobāciju, skolotāju tālākizglītību u.c. Daudz 

ieceru, kas pakāpeniski jāīsteno. Jāseko līdzi informācijai. 

1.14. Smilšu aplikācija – jauns piedāvājums maziem bērniem, darbojoties ar 

sagatavotām A4 formāta zīmējumiem (‘Latvija” un „Lāčplēsis”) un 10 

toņu smiltīm (skatīt MA vadītājas prezentāciju). 

 

Visas prezentācijas nosūtītas individuāli uz pedagogu e-pastiem. 

 

26.10.2015.                                                                           MA vadītāja Iveta Āboliņa 
 

http://www.valoda.lv/
http://www.letonika.lv/

