
Pārskats par Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas 
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Laiks: 08.11.2013.  

Vieta : Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Darba forma: informatīvs seminārs 

Tēma, darba saturs:  

1. MA vadītāju semināra informācija (MA vadītāja Diāna Zurģe) 

2. MA darba analīze par 2012./2013.m.g. (MA vadītāja Diāna Zurģe) 

3. LatSte 2013 un LMSA konferencēs gūtā pieredze (Tukuma E.Birznieka – 

Upīša 1.psk. skolotāja Sarmīte Krūmiņa un MA vadītāja Diāna Zurģe) 

4.  Idejas MA turpmākai darbībai un organizatoriski jautājumi ( MA vadītāja 

Diāna Zurģe) 

 MA vadītāja Diāna Zurģe iepazīstināja visus kolēģus ar MA vadītāju seminārā 

iegūto informāciju par Latvijas visu skolu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 

matemātikā 6.klasei, 9.klasei un 12.klasei, kā arī sniedza analīzi par savu novadu 

skolu rezultātiem. Detalizētu ieskatu var aplūkot pievienotajās prezentācijās. 

 Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.psk. skolotāja Sarmīte Krūmiņa pastāstīja par 

dzirdēto un redzēto LatSte 2013 konferencē un norādīja interneta vietni matuncz 

(saīsinājums no matemātika un citi zvēri), kurā iespējams atrast darbam noderīgus 

materiālus. Savukārt, Diāna Zurģe dalījās ar LMSA konferencē un skolu sadarbības 

tīkla „Skola māca skolu” semināros gūto pieredzi un iegūtajiem materiāliem. Vēl D. 

Zurģe informēja par iespēju izmantot „Uzdevumi.lv” vai „Lielvārds” piedāvātos 

kursus, piedalīties „Samsung Skola nākotnei„ konkursā, kā arī piedāvāja izteikt 

vēlmes un priekšlikumus izbraukuma semināram 2014. gada pavasarī. 

 

Secinājumi, priekšlikumi:  

 Ieskaite 6.klasei bijusi ar ne visai augstu grūtības pakāpi, jo tā valstī nokārtota 

optimālā līmenī, kas ir ļoti labs rezultāts, bet gan 9.klases eksāmenā, gan 12.klases 

centralizētajā eksāmenā rezultāti ir zemāki nekā iepriekšējā gadā. Kopumā kritiski 

zemo rezultātu un nepietiekamā snieguma fonā vērojama kāda pozitīva tendence – 

pieaug skolēnu izvēlēto matemātisko modeļu daudzveidība, arvien biežāk parādās 

daudzveidīgi neformāli risinājumi, kuros skolēni skaidro risinājuma gaitu. Rezerves 

rezultātu uzlabošanai meklējamas pamatjēdzienu izpratnē (1.daļa) un vispārīgo 

domāšanas prasmju pilnveidē (3.daļa). Katram skolotājam, kurš ir norādījis savu e-

pastu, MA vadītāja nosūtīja visus - gan VISC , gan savus veidotos analīzes materiālus 

par valsts pārbaudes darbiem, gan arī konferencē iegūtos metodiskos materiālus. 
VISC sadarbībā ar IKVD turpinās uzsākto praksi – gan mācību procesa laikā, gan 

eksāmena norises laikā doties pieredzes apmaiņā uz skolām, kurām izdodas tas, kas 

neizdodas citiem. 

 MA vadītāja norādīja uz nepieciešamību visiem kolēģiem sniegt informāciju 

par saziņas iespējām (tel., e-pastu adreses), kā arī par iegūto kvalifikāciju, kursu 

apmeklējumiem, utt. Tā kā šajā mācību gadā profesoram Jānim Mencim (senioram) 

tiks atzīmēta 100 gadu jubilejas atcere, tad visi kolēģi, kas mācījušies Liepājas 

Pedagoģiskajā institūtā (tagadējā Liepājas Universitātē), tiek aicināti dalīties atmiņās 

par no profesora J. Meņča gūtajām dzīves gudrībām, kuras izmantojiet savā dzīvē un 

darbā! (Stāstījums jāsūta Anitai Poriņai uz e- pastu: p.anita@inbox.lv un jānorāda 

skola, vārds, uzvārds(meitas uzvārds)).  
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