
Tukuma, Engures un Jaunpils novada pārbaudes darbs 7.klasei latviešu valodā 2013.gada aprīlī 

Rezultātu analīze 
Tabula Nr.1.  

 

Novada pārbaudes darbu veidoja MA vadītāja Iveta Āboliņa. Darbu rakstīja 345 skolēni, nerakstīja 15 skolēnu.  Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, šo 

darbu rakstīja vairāk par 13 skolēniem. Katras skolas vidējos rādītājus un apguves koeficientus var redzēt kopsavilkuma tabulā Nr.1 un apguves līmeņus novadiem 

kopumā procentuāli pārskatāmāk var aplūkot tabulā nr.2. Šogad pārbaudes darba vidējais rādītājs ir  5,5 balles (pag.m.g.5,7 balles), vidējais apguves 

koeficients ir  0,56 (pag.m.g.-0,58), kas ir nedaudz zemāks.  

Tabula Nr.2 

Zināšanu līmeņi: Balles Skolēnu skaits Procenti 

Augsts 9-10 balles 12 3,48% 

Optimāls 6-8 balles 148 42,90% 

Pietiekams 4-5 balles 164 47,54% 

Nepietiekams 1-3 balles 21 6,08% 

N. 

p. 

k. 

Skolas nosaukums 
Izglītojamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

 

Vid.apguves 

koeficients  

Vid.balle 
Nepiet. Pietiek. Optimāls Augsts 

(1-3) (4-5) (6-8) (9-10) 

1. Džūkstes vidusskola 14 - - 11 78,57% 2 14,29% 1 7,14% 0,49 5 

2. Irlavas vidusskola 14 - - 3 21,43% 11 78,57% - - 0,64 6,2 

3. Pūres pamatskola 14 - - 6 42,86% 8 57,14% - - 0,59 5,9 

4. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. 30 - - 16 53,3% 14 46,7% - - 0,57 5,7 

5. Tukuma 2.pamatskola 42 1 2,38% 19 45,24% 21 50% 1 2,38% 0,58 5,7 

6. Tukuma 3.pamatskola 12 1 8,3% 6 50% 4 33,4% 1 8,3% 0,53 5,3 

7. Tukuma 2. vidusskola 59 6 10,2% 28 47,4% 23 39% 2 3,4% 0,53 5,3 

8. Tukuma Raiņa ģimnāzija 35 2 5,7% 10 28,6% 22 62,9% 1 2,8% 0,62 6 

9. Tumes vidusskola 20 - - 13 65% 5 25% 2 10% 0,56 5,5 

10.  Tukuma Vakara un neklātienes vsk. 13 1 7,7% 8 61,5% 4 30,8% - - 0,53 5 

11.  Zemgales vidusskola 26 5 19,23% 16 61,54% 5 19,23% - - 0,46 4,7 

12. Engures vidusskola 23 - - 8 34,78% 13 56,52% 2 8,70% 0,61 6 

13. Lapmežciema pamatskola 9 - - 2 22,2% 6 66,7% 1 11,1% 0,66 6,4 

14. Smārdes pamatskola 15 1 6,7% 8 53,3% 5 33,3% 1 6,7% 0,59 5,7 

15. Jaunpils vidusskola 19 4 21% 10 53% 5 26% - - 0,43 4,5 

Kopā  345 21 6,08% 164 47,54% 148 42,90% 12 3,48% 0,56 5,5 



Salīdzinājumā ar pagājušā gada PD var secināt, ka šī gada rezultāti ir nedaudz sliktāki, jo optimālo līmeni sasnieguši 42,9% skolēnu (pagājušajā gadā bija 

52,71%, pirms diviem gadiem -39%), pietiekamais līmenis ir palielinājies par 5%, t.i, šogad ir 47,54% (pagājušajā gadā – 42%, pirms diviem gadiem - 51%). 

Nepietiekams vērtējums darbā ir iegūts 21 skolēnam (6,08%), kas ir vairāk nekā pagājušajā gadā, kad 1-3 balles bija tikai 7 skolēniem (2,11%), taču mazāk nekā 

pirms diviem gadiem. Pagājušajā gadā lepojāmies, ka ir izdevies paaugstināt rādītājus optimālajā līmenī. Šogad par 1% ir palielinājies skolēnu skaits, kas ieguvis 9 

un 10 balles. Tomēr kopumā dati ir apliecinājums tam, ka gandrīz pusei skolēnu zināšanas un prasmes atbilst pietiekamajam līmenim (4-5 ballēm). Pāris skolās ir 

korekcijas klases, kas arī ietekmē vidējos rādītājus. Vidējos apguves koeficientus grafikā skatīt pielikumā. 

Pozitīvie rādītāji/apgūtās prasmes: 

 labi veic lasīšanas uzdevumu (izprot tekstu);  

 labi izpildīts uzdevums, kurā bija jāieraksta trūkstošie burti; 

 ir izpratne par pieturzīmju lietošanu saliktos teikumos; 

 diezgan labi nosaka vārdšķiras (minējušas vairākas skolas); 

 domraksts atbilst tematam, ir ievērotas rindkopas, to secīgums; 

 labāk izskaidrots jēdziens „vārda meistars” nekā „sava ceļa gājējs”; 

 atpazīst tiešās runas teikumus, atdala uzrunu un uzrunas grupu; 

 salīdzinot ar 6.klasi, skolēni labāk raksta domrakstu. 

Raksturīgākās kļūdas: 

 neuzmanīgi lasa uzdevumu nosacījumus; 

 neatpazīst apstākļa v. un vietniekvārdus, iespraudumus, vienlīdzīgus teikuma locekļus, uzrunu, uzrunas grupu,  

 tekstveidē ir daudz ortogrāfijas, interpunkcijas (saliktos teikumos, īpaši palīgteikumos, divdabja teic. atdalīšanai u.c.) un stila kļūdu (vārdu atkārtojums, 

neveiksmīga leksikas izvēle, nepareizas vārdu formas, ka/kad lietojums u.c.); 

 domrakstos trūkst oriģinālas pieejas formas un satura izveidē, interesantu faktu un personīgās pieredzes, rindkopu; 

 korekcijas klasei ir grūtības atbildēt uz jautājumiem pēc teksta izlasīšanas; 

 maz skolēnu ir atraduši darb.v. pavēles izteiksmē. (Piebilde: vēl netika mācīta vēlējuma un pavēles izteiksme.) 

Skolotāju komentāri, ieteikumi 

 Paldies par skaistu, labi sagatavotu darbu! 

 Pozitīvi vērtējama tekstu aktualitāte. 

 Uzdevumi formulēti saprotami. 

 Kopumā darbs labs, bet 2.uzd.noteikumi bija diezgan sarežģīti. 

 Veidot līdzīgu darbu, taču samazināt teksta apjomu, jo tiem, kam ir mācīšanās traucējumi, tas aizņem daudz laika. Mainīt 2.3.uzd. – nelikt meklēt vienu 

vārdu A4 apjoma lapas pēdējā teikumā. Neiekļaut darbā iespraudumus, ko apgūst 8.klasē. 

 Varētu būt plašāka lasāmā un valodas izpratnes daļa. Vairāk punktu 2.1.uzd. 

 Varbūt 1 teikumā, kurā jāliek pieturzīmes, varētu iekļaut divdabja teicienu? Varētu iekļaut teikumus ar stila kļūdām (prievārdu lietošana). 

 Nepieļaut kļūdainu PD tekstu (trūka izcelto vārdu, lasāmajā tekstā dažas neprecizitātes). 

Skolotāji pozitīvi vērtē darba saturu un formu, izsaka vēlmi turpināt tradīciju. Pāris skolotāju tomēr iesaka rakstīt darbu 8.klasē, lai redzētu sagatavotību 

9.klasei, eksāmenam. Ar šo PD analīzi skolotāji tiks iepazīstināti 2013.gada 27.augusta seminārā, kurā arī tiks pieņemts lēmums, kādas izmaiņas ir 

nepieciešamas un kā sasniegt labākus rezultātus. Paldies pedagogiem par darbu, kā arī par komentāriem un ieteikumiem!                                                        

 Informāciju apkopoja MA vadītāja Iveta Āboliņa (23.08.2013.) 



Pielikums 

 


