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Informatīvais seminārs latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājiem un novadu 

izglītības koordinatoriem 

Tēma, darba saturs 

1. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2012./2013.m.g., aktuālais 2013./2014.m.g. (VISC 

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente Ināra Zdanovska) 

 I.Zdanovska informēja par pārbaudes darbiem latviešu valodā mazākumtautību 

programmās. VISC prezentācija tiks nosūtīta visām skolām, kas īsteno mazākumtautību 

programmu. 3.un 6.klases skolēnu zināšanu un prasmju līmenis ir pietiekams. Vislabākie 

rezultāti ir lasīšanas un runāšanas daļā. 6.klasē vairāk jātrenējas klausīšanas uzdevumu izpildē 

(ierakstot trūkstošo vārdu tekstā).  

 3.un 6.klasei šajā mācību gadā būs diagnosticējošie darbi. Turpmākajos gados valsts 

pārbaudījumu norises laiks varētu būt agrāk, piemēram, februārī. Diagnosticējošajā darbā balles 

neliek, jo mērķis ir uzlabot sasniegumus mācību procesā. 

 Centralizētajā eksāmenā 9.klasei rakstīšanā problēmas sagādājis iesniegums. Tam jāpievērš 

uzmanība. Nav vēl zināms, vai šogad arī būs iesniegums vai cits lietišķais raksts. Varētu būt 

nedaudz citāds uzdevumu izkārtojums. Raksturīgākās kļūdas: nosacījumu neizpildīšana, 

neuzmanīga lasīšana, tukšo vietu aizpildīšana, vairāku atbilžu izvēle, stila kļūdas, apjoma 

neievērošana u.c. Ieteikums – iespējami daudz laika paredzēt runāšanai. Svarīgi neiejaukties 

skolēna runā. Ļaut skolēnam pateikt domu līdz galam, tikai tad labot stila kļūdas. Runā parādās 

liekvārdība, reizēm pat žargonismi. 

 Par CE 9.klasei 2013./2014.m.g., īpaši par izmaiņām runas daļā,  detalizēta informācija būs 

atrodama prezentācijā, ko VISC speciālisti nosūtīs skolām. VISC mājas lapā novembrī tiks 

ievietoti arī paraugi, dažādi materiāli (biļetes, ieraksti, vērtējumi). 

2. Valsts pārbaudes darbu latviešu valodā rezultāti un aktualitātes vērtēšanā 

2013./2014.m.g. (VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents 

Kaspars Špūle) Skatīt pievienoto prezentāciju „Valsts PD analīze, jaunumi”. 

Pārskats par valsts pārbaudes darbiem 2012./2013.m.g. 

 Ieskaiti 6.klasei kārtojuši 12335 skolēnu. Vidējais rādītājs ir nedaudz zemāks nekā 

iepriekšējos gados. Vislabākie rādītāji ir runāšanā un lasīšanā. Lasīšanas daļā rādītājs 

bija zemāks, jo informācija bija par visu tekstu (ne tikai hronoloģiski). Jāšķir literatūra 

no lasītprasmes. Jālasa un jāizprot daudzveidīgi teksti, ne tikai daiļliteratūra. Klupšanas 

akmens antonīmu noteikšanā (nenopietns un prātīgs, drusku un daudz). Tika akcentēts, 

ka bieži lietotie vārdi ir jāiemāca pirms likumu mācīšanas, piemēram, pašreiz, lasīja 

u.tml.). Rakstīšanas daļā vērtējumi ir labāki. 

 Eksāmenu 9.klasei kārtojuši 11688 skolēnu (vairāk par 800 skolēniem nekā iepriekšējā 

mācību gadā). Darbs kopumā izpildīts labi. Grūtības lasītprasmes daļā: izrakstīt 

reglamentējošos dokumentus, radniecīgas valodas u.c. Valodas sistēmas izpratnes daļā 

sliktāk veicies uzdevumā, kurā bija jāveido teikumi, ievērojot dažādus nosacījumus, kā 

arī lietišķajā rakstā. 



 Centralizēto eksāmenu 12.klasei kārtojuši 17985 skolēnu (2000 skolēnu mazāk nekā 

pērn). Vidējais rādītājs ir 0,56, kas ir par 4% labāks, salīdzinot ar iepriekšējo mācību 

gadu. 1 skolēns eksāmenu nav nokārtojis. Maksimālo punktu skaitu neviens nav ieguvis. 

1.daļā visgrūtāk klājies ar svešvārdiem un vārdu mijām, savrupinājumiem, ar vārda 

„lūdzu” atdalīšanu, noteiktās galotnes lietošanu, nevēlamu aizguvumu „ielogoties”. 

2.daļā labāk uzrakstīts viedoklis, formulēts mērķis, tabulā ierakstīti valodas līdzekļi. 

Ieteikumi galvenās domas formulējumam: necitēt, formulēt par visu tekstu, ne tikai kādu 

daļu. Minēt konkrētas valodas funkcionālā stila pazīmes; netiks ieskaitītas tādas atbildes 

kā „tekstā ir gari teikumi, daudz lietvārdu”. 2.daļas vairākos uzdevumos vērtē 

pareizrakstību, bet stila kļūdas nevērtē. 

3.daļā pārspriedumam ir jābūt baudāmam, viegli lasāmam. Fakti ir jākomentē, 

jāraksturo, nevis tikai jānosauc. Galvenā prasme – sasaistīt argumentus ar tematu. 

Nevajadzētu aizrauties ar citātiem (tie lielākoties ir trafareti, kas atkārtojas katru gadu, 

šķiet, ka iemācīti, lai derētu jebkuram tematam, taču nepārliecina). Raksturīgākās 

kļūdas: maina virsrakstu, ievada un/vai nobeiguma garuma neievērošana, trūkums, 

apjoma neievērošana. Ja skolēns uzraksta pārspriedumu līdz 120 vārdiem, tad darbu 

vispār nevērtē. Ja apjoms līdz 240 vārdiem, tad kļūdu skaitu reizina ar 2. 

 12 skolēniem darbi tika anulēti, jo izmantots interneta resurss (no 9 iestādēm). 

Iesniegtas 33 apelācijas. Problēmas: izteikšanās stils vai rokraksts traucē uztvert domu. 

Ja temata izpratnē ir doma likt 0 punktu, tad vērtētājam ir jākonsultējas ar komisiju par 

to. 

  Informācija par valsts pārbaudes darbiem 2013./2014.m.g. 

Valsts pārbaudes darbu norises laiks: 6.klasei – 7.maijā, 9.klasei – 21.maijā, 12.klasei 

19.maijā. 

 Diagnosticējošais darbs 6.klasei. Mērķis – noskaidrot skolēnu sasniegumus (MK 

noteikumi Nr.530). Pagaidām ir neskaidrība (pretruna) par to, kā diagnosticējošais darbs 

var ietekmēt gada vērtējumu, kas ir ierakstīts noteikumos. Neizpratne tāpēc, ka par 

diagnostiku neliek vērtējumu ballēs. Šogad mainīsies vērtēšanas kritēriju tabulas. Katrs 

punkts būs jāliek atsevišķi. Saturā un formā praktiski nekas nemainīsies. 

 Eksāmens 9.klasei. Tā saturs un forma ir nemainīga. 

 Centralizētais eksāmens 12.klasei. Tiks mainīta 1.daļa. Testa (26 jautājumi) šogad 

nebūs. Tā vietā būs 2 uzdevumi (skatīt prezentāciju, kurā ir abu uzdevumu piemēri). 

Punktu skaits (26) tiek saglabāts. 1.uzdevumā (8 vienības = 8 punkti) jāveido iederīgi 

vārdi un vārdu formas no piedāvātajiem vārdiem (vārdi ģenitīvā, kopā, šķirti rakstāmi 

vārdi, darbības vārda formas, pareizrakstība, noteiktās, nenoteiktās galotnes u.tml.). 

2.uzdevumā būs doti 9 teikumi, kuros dažas pieturzīmes jau ieliktas. Skolēniem būs 

jārediģē teksts, liekot nepieciešamās pieturzīmes. Par katru pareizu teikumu – 2 punkti. 

Ja viena kļūda - 1 punkts. Vairākas kļūdas – 0p. Šāds uzdevums bija eksāmenā pirms 

vairākiem gadiem.  

     Pārējo daļu saturs ir nemainīgs. Eksāmenā 1.un 2.daļa tiks apvienota (80 vai 100 

minūtes), lai tie, kuri pirmo daļu izpilda ātrāk, varētu sākt pildīt 2.daļu – teksta izpratni. 

CE vērtēšana varētu notikt 3.-6.jūnijā. Pieteikšanās būs pieejama VISC mājas lapā 

elektroniski (plānota februārī). 

 

3. Portāls Māci un mācies latviešu valodas skolotājam. (Latviešu valodas aģentūras 

galvenā metodiķe Vineta Vaivade un metodiķe Liene Valdmane)  

  Skatīt Latviešu valodas aģentūras mājas lapu www.valoda.lv , kurā atrodama sadaļa 

„Māci un mācies”. Tajā pieejami daudzveidīgi materiāli gan skolēniem un vecākiem, gan 

skolotājiem. 

  Seminārā tika runāts par tālākizglītības programmām, kurām varēšot pieteikties no 

janvāra. Tā kā lielākā daļa izteikusi nepieciešamību pēc kursiem, tad 2014.gada sākumā 

gaidīsim jaunos piedāvājumus un aicināsim īstenot novadā. Par reemigrācijas kursiem, kas 

tiks īstenoti Rīgā novembrī informāciju aizsūtīju jau uz e-pastiem iepriekšējā nedēļā. 

 

http://www.valoda.lv/


4. Latviešu valodas aģentūras jaunie un plānotie izdevumi. (Latviešu valodas aģentūras 

galvenā metodiķe Vineta Vaivade un metodiķe Liene Valdmane) Skatīt pievienoto 

prezentāciju „Jaunākie mācību līdzekļi LVA”. 

  Latviešu valodas aģentūras sagatavotajā prezentācijā ir informācija par jaunākajiem 

izdevumiem, piemēram, grāmatu „Zīmuļu stāsti” – papildmateriālu latviešu valodas apguvei 

6-10 g.vecumam u.c.  

 

5. Interaktīvi pārbaudes uzdevumi latviešu valodā. (Latviešu valodas aģentūras metodiķe 

Elita Pušpure) Skatīt pievienotajos dokumentos Word dokumentu „Interaktīvi PD 

vērtēšanai pamatskolā”, kā arī 3 atsevišķas lapas(dokumenti) par tematiem un uzdevumiem 

„Temata „Teikums” saturs”, „Temata „Vārds” saturs”, „Temata „Teksts” saturs”. 

 Valsts valodas aģentūrā ir izveidoti interaktīvi formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbi 

latviešu valodā pamatskolai ar ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmām. Tos var 

izmantot ievadvērtēšanā, kārtējā vērtēšanā, kā arī gatavojoties eksāmenam 9.klasē. Daži 

skolotāji seminārā apliecināja, ka tos veiksmīgi izmantojot 10.klases atkārtojuma daļā.  

 Tiek piedāvāti 44 pārbaudes darbi, kas veidoti atbilstoši mācību priekšmeta standartā 

noteiktajām prasībām. Par tekstu – 8 darbi, par teikumu - 19 darbu, par vārdu – 17 darbu. 

Par katru sīkāku tematu ir atšķirīgs jautājumu skaits, piemēram, par teikuma gramatisko 

kompetenci – 20 jautājumu, par iespraudumiem – 28 jautājumi. Uzdevumi ir veidoti 

ActicInspire programmatūrā, kurā ir iekļauta iespēja piemērus un uzdevumus mainīt, 

respektīvi, katrs skolotājs pēc savas izvēles var koriģēt tekstu. Programmatūras bezmaksas 

versiju var lejupielādēt: http://www.activboard.lv. Sadarbojieties ar informātikas 

speciālistiem skolā, lai varētu materiālu izmantot! 

 Nav obligāti jābūt interaktīvajām tāfelēm un balsošanas pultīm. Materiālu var rādīt arī uz 

ekrāna, skolēni atbildes var rakstīt burtnīcās. Uzdevumus var arī izprintēt papīra formātā un 

dot aizpildīt skolēniem.  

6. Rakstniecības un mūzikas muzeja pieejamība skolām. (Rakstniecības un mūzikas 

muzeja pieejamības speciālistes Baiba Vanaga un Līva Pugoviča)  

          Speciālisti seminārā nepiedalījās, taču tika atsūtīts materiāls elektroniskā veidā. 

Skatīt pievienoto dokumentu „Muzeja info”. 

7. Citi jaunumi. 

  Pievienotajos dokumentos vēl ir divi materiāli: 

1) par LKA E.Smiļģa Teātra muzejā apskatāmo izstādi „No Silmaču saimes galda 

līdz Indrānu pirtiņai” un interaktīvu programmu „Blaumaņa atvilktnē”; 

2) centralizētā eksāmena 12.klasei domraksta fragmenta piemērs, kurā ir viegli 

uztverama valoda un par ko var likt maksimālo punktu skaitu (3p.) domraksta 

vērtēšanas kritērijā „Vārdu krājums”. Vārdu krājumu nedrīkst jaukt ar stila 

kļūdām. 

 Lūgums pārrunāt ar savas skolas kolēģiem, vai visi manis sūtīto informāciju, elektroniskās 

vēstules, saņem. Šī informācija tiks ievietota arī Izglītības pārvaldes mājas lapas sadaļā 

„Metodiskās apvienības”. Ja ir kādas neskaidrības, zvaniet (mob.29734194) vai rakstiet uz e-

pastu: ivetina.abolina@inbox.lv ! 

 

29.10.2013.                                                            

 Latviešu valodas un literatūras skolotāju  

MA vadītāja Iveta Āboliņa 

http://www.activboard.lv/

