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1. Aktualitātes valsts pārbaudes darbu norisē 2014.gadā. (VISC Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente Ināra Zdanovska) 

 I.Zdanovska informēja par pārbaudes darbiem latviešu valodā 

mazākumtautību programmās. Par 9.klases eksāmenu: struktūra nav mainījusies, 

jauna ir mutvārdu daļa (www.visc.gov.lv ). Piebildes, kas varētu nebūt prezentācijā: 

tekstu lapās skolēni drīkst pasvītrot, rakstīt komentārus, lai lasīšanas daļu veiksmīgāk 

izpildītu, tas ir ieteicams. Lietišķajam rakstam netiks dotas līnijas, jo skolēnam jāprot 

izkārtot tekstu glīti, taisni, korekti. Mutvārdu daļas vērtēšanā stingri jāievēro kritēriji. 

Mutvārdu daļu skolēni kārto kodu secībā un neveic nekādus pierakstus. Diskus ieliek 

vāciņā, tad aploksnē. Lūgums uzrakstīt atsauksmes par mutvārdu daļu pēc tās norises. 

Skatīt VISC prezentāciju (Lat2marts2014.VISC).  

 

2. Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 2013./2014.m.g. (VISC Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents Kaspars Špūle)  
 Skatīt pievienoto prezentāciju (VLLmarts2014_Spule). 

 

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

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei – 7.maijā.  

Saturā īpašu izmaiņu nebūs. Darba mērķis ir noskaidrot skolēnu sasniegumus, 

lai skolotāji izvērtētu tos un organizētu darbu skolēnu zināšanu un prasmju pilnveidei. 

Vērtējums tiks izteikts tikai punktos. Kopsavilkuma tabula būs plašāka, tajā būs 

redzami gan vidējie vērtējumi par katru jautājumu, gan iegūtais vērtējums katram 

skolēnam. Punktus ballēs nepārvērš un nevērtē. Ja skolēnam jāizliek gada vērtējums, 

bet tas šķiras, skatoties 1.un 2.semestri, tad šī darba procentuālais vērtējums var 

ietekmēt gada vērtējumu.  

 Runas daļā šogad skolēna stāstījums ilgst 2-3 min, bet nākamajā gadā runas 

ilgums varētu tikt pagarināts (3 - 4min). Nākamajā mācību gadā diagnosticējošais 

darbs varētu būt jau martā. 

 Par darba kopēšanu – vēlams 1.daļu kopēt uz A3 formāta lapas, lai katra 

prasme ir savā atvērumā, lai skolēniem vieglāk pildīt uzdevumus un lapa nav jāgroza. 

Diagnosticējošā darba vērtētāji un komisijas locekļi aizpilda pārbaudes darba 

rezultātu elektronisko kopsavilkuma tabulu (Sheet1), kā arī paraksta tās izdruku 

(Sheet2). Elektroniskā tabula septiņu darbdienu laikā elektroniski jānosūta centram. 

 

 



Eksāmens latviešu valodā 9.klasei – 21.maijā. 

Saturā un formā nekas būtisks nav mainījies. Lietišķajā rakstā šogad nāks klāt 

1 punkts (būs jāizvēlas viens no trim variantiem). Par runas daļu tika atgādināts, ka, ja 

nesanāk ieteicamais skolēnu skaits grupā, t.i., 5, tad grupu var variēt no 4-7 

skolēniem. Kopsavilkuma tabula būs tikai elektroniskā veidā, kurā automātiski tiks 

aprēķināts vērtējums (punkti ballēs). Tabula centram jānosūta septiņu darbadienu 

laikā. 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei – 19.maijā. 

1.un 2.daļas izpildes laiks – 100 min., darba burtnīca (8 lpp.). 

1.daļā būs 2 uzdevumi: vārda formu lietošana un interpunkcija. Būs tikai viens 

pareizais variants vārdformām. Interpunkcijas uzdevumā būs jāliek klāt trūkstošās 

pieturzīmes, jāatdala kāda konstrukcija (nekas nav jāsvītro nost). Teikumā varētu būt 

arī kāda maldinoša konstrukcija, kas nav jāatdala, piemēram, vārds „galvenokārt”. 

2.daļā – teksta izpratnē – tabulas vietā par valodas līdzekļu izmantojumu 

varētu būt konkrēti jautājumi, piemēram, par deminutīviem, to lietošanu tekstā. 

3.daļā – tekstveidē – tiks piedāvāti 3 temati par literatūras un kultūras 

jautājumiem. Jau tematu formulējumā tiks ietverta norāde par kultūru vai literatūru. 

Argumentācijai varēs izmantot arī ārzemju literatūru. 

Viedokļa vērtēšanas kritēriji ir tādi kā pagājušajā gadā (4+2+3=9 punkti). 

Konkrētāk skatīt prezentācijā. 

CE vērtēšana notiks Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 3.-6.jūnijā. Sertifikātus izsniegs 

30.jūnijā. 

Prezentācijas noslēgumā ir četri slaidi par mācību valodas eksāmeniem Baltijā 

un Krievijā, kas ir izpētes vērti, lai salīdzinātu Latvijas eksāmena saturu, rezultātus, 

pieļaujamo kļūdu skaitu u.tml. ar kaimiņvalstīm. Joprojām ir aktuāls jautājums par 

centralizētā eksāmena saturu un formu nākotnē. 

 

3.Latviešu valodas aģentūras mācību un metodiskie izdevumi. (Latviešu valodas 

aģentūras galvenā metodiķe Vineta Vaivade un metodiķe Liene Valdmane)  

   

 Seminārā tika aktualizēta informācija par Latviešu valodas aģentūras mājas lapu 

www.valoda.lv, kurā atrodama sadaļa „Māci un mācies”, kas tiek regulāri papildināta. 

Tajā pieejami daudzveidīgi materiāli gan skolēniem un vecākiem, gan skolotājiem. 

 Sadaļā „Mācies” ir pieejamas 5 spēles (http://maciunmacies.valoda.lv/speles) 

pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, piemēram, „Atrodi burtus”, „Atrodi vārdus”, 

„Runājošās pasakas”. Ir ieviesta jauna poga „Izmantoju”, kas aģentūrai ļauj izsekot 

līdzi pieprasījumam. Jaunums ir animācijas filmas 

(http://maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas), piemēram, „Lieldienas”, „Smaidu 

mašīna”, „Jocīgā futbola spēle” u.c. Bērni ir sacerējuši pasakas, tās ierunājuši un paši 

veidojuši animāciju. Katras animācijas beigās ir vārdnīca, uzdevumi. Drīzumā tiks 

ievietotas arī lejupielādējamas krāsojamās lapas. 

 Aprīlī mājas lapā tiks ievietota latgaliešu ābece interaktīvā veidā, kas būs 

pieejama bez maksas. Maijā, jūnijā būs jauns izdevums „Valodas vides” pirmsskolas 

un sākumskolas posmam. Bērns nonāks dažādās vidēs – klasē, garderobē, bibliotēkā 

u.c. - , varēs pildīt uzdevumus un noklausīties arī atbildes. 

 Drīzumā iznāks I.Auziņas izdevums „Runāsim pareizi!”, kas būs pieejams gan 

elektroniskā veidā, gan drukātā formātā. Tajā apskatītas dažādas izrunas problēmas, 

doti vingrinājumi, metodiskie ieteikumi. 

 Augustā vai septembrī varētu iznākt „Sākumskolas didaktika” (grāmata par 

maksu). Nākamajā gadā tiek solīta pamatskolas didaktika. 

http://www.valoda.lv/
http://maciunmacies.valoda.lv/speles
http://maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas


 Plaši izmantojami materiāli ir „Ābece”, „Mācies pats”(5.kl.), „Mācies pats!” 

(6.kl.), kas ir pieejamas sadaļā „E-materiāli” (http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-

apguve/e-materiali/skolai). Pamatskolas un atkārtojumam arī vidusskolas posmam 

noderīgas ir 11 videofilmas par darbības vārdu (http://maciunmacies.valoda.lv/video-

maci/gramatika). Nākotnē ir doma izveidot videofilmas par visiem nozīmīgiem 

gramatikas likumiem. Tās ir domātas skolēnu pašmācībai, bet, protams, ir 

izmantojamas stundās, konsultācijās. Filmu garums (~4-10 min). Beigās tiek uzdots 

mājas darbs, kas klāt pievienots kā Word dokuments. 

 

4.Informācija par starptautiskās sadarbības aktivitātēm skolu izglītības sektorā 

Erasmus+ (2014-2020) ietvaros. (Valsts izglītības attīstības aģentūras ES 

Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucienu 

nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa). 

 

 Skatīt prezentāciju (Erasmus+10_mar_2014). 

 

 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! 

 

24.03.2014.                                                            

 Latviešu valodas un literatūras skolotāju  

MA vadītāja Iveta Āboliņa 
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