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DATUMS: 20??. gada            jūnijā (rīts) 

 

 

 

 

 

 

EKSĀMENA ILGUMS: 4 stundas (240 minūtes) 

 

 

 

TEHNISKIE LĪDZEKĻI: izmantojami 

 

 

 

ĪPAŠAS PIEZĪMES: 

Veiciet visus uzdevumus!  

Trešajā uzdevumā izvēlieties vienu no piedāvātajiem tematiem! 
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Pirmais uzdevums 

 

Salīdziniet dzejoļus! Raksturojiet kopīgo un atšķirīgo dzejoļos: 

 galvenos motīvus,  

 tēlus,  

 mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus,  

 liriskā „Es” attieksmi,  

 dzejoļu formu, ritmu, atskaņas! 

 

Atbildes pamatojiet ar piemēriem no teksta!  30 punkti)
 

Māra Zālīte 

X 

 

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,  

kaut man kabatā pases un kartes,  

jo es zinu, ka jābūt man Latvijā  

augustā, decembrī, martā.  

 5 

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,  

jo bez manis tur neizdīgs bekas,  

jo bez manis rakstītās kamanās  

Ziemassvētki nesabrauks – 

pasaulīt, tādas būs sekas. 10 
 

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,  

kaut man kabatā vīzas un hartas,  

jo es zinu, ka jābūt man Latvijā  

janvārī, jūnijā, martā. 15 

 

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,  

jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,  

jo bez manis drebošā kumeļā 

Jānītis neatjās –  20 
pasaulīt, tādas būs sekas. 

 

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,  

kaut man kabatā pases un kartes,  

jo zinu, ka jābūt man Latvijā  25 
septembrī, novembrī, martā. 

 

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,  

jo bez manis sals pekaiņiem pekas,  

jo bez manis svecītes krastmalā 30 
vēji nopūtīs –  

tādas būs, pasaulīt, sekas. 

(131 vārds)  

(Zālīte Māra (1952). Dzeja, – R., Atēna, 2003. -450.lpp.)  
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Imants Ziedonis 

 

Nekur nav labi. Visur ir labi. 

Tas jau ir viens un tas pats. 

Droši sauc mani pat deviņdabi! 

Nekur jau nav labi. Visur ir labi. 

Tu un es, es un tu – it kā mēs abi, 5 

It kā jau apaļš tas rats… 

Visur ir labi. Nekur nav labi. –  

Tas arī ir viens un tas pats. 

 (54 vārdi) 

 (Ziedonis Imants (1933-2013). Trioletas. –R.,Pētergailis, 2003. -52.lpp.) 
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Otrais uzdevums 

 

Izlasi Gunitas Nagles interviju ar Jāni Joņevu un veic 1.–6. jautājumu! (30 punkti) 

 

Rakstnieks Jānis Joņevs (1980) kļuva pazīstams ar 90. gadu metālistu paaudzes aprakstu 

romānā „Jelgava 94”.  
Ar novēlējumu Stay brutal! Jāni Joņevu uzrunā kāds draugs. Viņš paskaidro: tas ir kādas 

metāla grupas dziesmas nosaukums, kas kļuvis par saukli. Nozīmē: paliec skarbs, bet patiess!  

Jānis neslēpj sevi tādu, kāds ir: pieklājīgs, uzmanīgs un interesants sarunu biedrs, it 5 
sevišķi, ja sarunu tēma saistīta ar literatūru vai mūziku. Studiju laikā Kultūras akadēmijā 

iemīlējis franču valodu, no franču valodas tulkojis vairākus literārus darbus.  

1. Par ko visbiežāk domā, rakstot savus darbus? Par kādām idejām?  

Tas, ko mēs uzskatām par lielām idejām, bieži vien ir kompleksi, kas saistīti ar nespēju 

būt brīviem. Arvien biežāk runā, ka mūsdienu sabiedrībā nav vērtību, liberālisms novedis pie 10 

tā, ka nav izpratnes par labo un ļauno. No tā izriet skumjš jautājums: vai tad mēs zinām, kas ir 

labs un ļauns, tikai tad, kad mums to kāds stingri pasaka? Un vērtības ir tikai tad, kad mums tās 

uzspiež? Vai tad nemākam būt brīvi, vajag kādu, kas mūs dzenā un stāsta, kā rīkoties?  

2. Vai tu laiku pa laikam norobežojies no sabiedriskās dzīves un raksti to, ko neviens 

neprasa? Kāpēc tu to dari?  15 

Nevarētu teikt, ka man ir liela nepieciešamība rakstīt. Esmu gribējis rakstīt jau kopš 

pusaudža gadiem, tomēr tā man nav tikpat liela vajadzība kā elpot. Nesen lasīju citātu, šķiet, to 

teicis Malkolms Lovrijs (britu rakstnieks): „Es neesmu es, bet vējš, kas pūš man cauri.” Redzi, 

literātiem ir kaut kas tāds, ko viņi noķer, pamana, un tad viņiem gribas to pierakstīt. Man patīk 

arī Marsela Prusta (franču rakstnieka) formulējums – lai saprastu, kas ar tevi notiek, ir 20 
jāpieraksta. Taču akūtas nepieciešamības rakstīt man nav.  

Kāpēc tomēr rakstu? Gribas izstāstīt ko tādu, ko pat draugam nestāstītu. Bernāra Marijas 

Koltesa (franču rakstnieka) lugā Kokvilnas lauka vientulībā teikts, ka tas, kas uz sirds, jāizstāsta 

tā, it kā to stāstītu vieninieka kameras sienām vai kokvilnas lauka vientulībā. Rakstot cilvēks 

pasaka ko tādu, ko nevienam nestāstītu, pašu svarīgāko un slēptāko. Vai, ja atklātu, tad pilnīgam 25 

svešiniekam, uz ceļa nostopēta auto šoferim. Savukārt Mišels Velbeks (franču rakstnieks) teicis, 

ka tad, ja dzīve mūs neapmierina, rakstot varam uzbūvēt realitāti, kurā paši esam noteicēji. 

Taču, kad ir šāda vara, ne vienmēr gribas veidot pasauli, kurā viss ir ideāli. Gribas, lai ir visādi.  

3. Ko tev kā literātam devis tekstu redaktora darbs?  

Pozitīvais devums ir izteiksmes skaidrība. Tas ir galvenais elks, kam kalpojam. Svarīga 30 
noteiktība, prasme izteikties pēc iespējas vienkāršākiem izteiksmes līdzekļiem, skaidri, 

nesamudžināti.  

4. Kas kopš 90. gadiem, kad tev bija gari mati un tu klausījies melno metālu, ir mainījies?  

Unikalitātes izjūtu esmu pazaudējis. Vienlaikus zaudēju arī egoismu, kas ir labi. 

Negribētos, lai es būtu īpaši mainījies, jo, kad bijām jauni, bijām tīrāki, un arī vērtības bija 35 

skaidrākas nekā tagad. Toreiz labāk zinājām, kas ir labs, kas slikts. Tagad to nojaušam aizvien 

mazāk. Viss ir sapiņķerēts un miglaināks nekā toreiz, nav vairs savas taisnības apziņas.  

5. Kas tevi, zēnu, kurš labi mācījās un auga inteliģentu ģimenē, vilka pie smagā metāla?  

Es neesmu unikāls gadījums. Vienu daļu metālistu veidoja tieši tādi tipi kā es, kuri bērnībā diez 

ko nedauzās pa pagalmiem, bet kādā brīdī saprot, ka vajadzētu. Daudzi rātnie, kuri bērnībā 40 
daudz laika pavada ar grāmatām, pusaudža gados meklē ekstrēmas izpausmes formas. Tā ir 

gandrīz klasika: pusaudzis, kurš sēž mājās pie grāmatām un klausās metālu. Piedienas arī 

nedaudz vientulības. Metālistu kultūrā vientulības izjūta ir vispārpieņemta norma, visuresoša 
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lirika. Es uz šādu tīņu aizraušanos raugos nopietni, jo tā bieži vien ir ļoti svarīga. Tas, ko mēs 

izvēlamies tīņa vecumā, bieži vien nosaka, kādi būsim vēlāk. Grāmatas un mūzika man 45 
joprojām ir veiksmīgi izvēlēta eksistences forma. Vērtības, pie kurām nonācu pusaudža 

vecumā, man ir palikušas.  

6. Kādas vērtības?  

Aisberga apakšējās daļas meklēšana. Varētu teikt, ka mana vērtība ir meklēt dziļumā, 

izvairoties no liekulības. Izklausās pēc manifesta saukļa. Bet būtība ir tāda: mani neinteresē 50 
lielās skatuves un spožie saloni, bet kaut kas neparasts. Mana vērtība ir iet citādu ceļu. Lai gan 

tā droši vien var teikt jebkurš.  

7. Tu esi izteicies, ka 90. gadi ir modē. Kā tas izpaužas?  

Kādu laiku šķita, ka 90. gadi ir nožēlojami, bet tagad tie ieguvuši pozitīvu patību un 

romantismu. Par 90. gadiem ar nostalģiju patīk runāt arī tiem, kuri paši ir dzimuši 90. gados un 55 

neko daudz no tiem laikiem neatceras. Daudziem šķiet, ka toreiz cilvēki dzīvoja skarbāk, 

intensīvāk, mazliet trakāk nekā tagad.  

8. Vai tu tomēr iemācījies spēlēt ģitāru?  

Nē, nē! Romāns ir kā kompensācija tam, ka neiemācījos spēlēt. Klausos, kā citi spēlē. 

Mana muzikālā gaume paplašinājusies, klausos 19. gadsimta franču mūziku, kas ir plūstoša un 60 
melodiska, bez sarežģītiem paņēmieniem un liela traģisma.  

Taču vispār mūziku klausos daudz mazāk nekā pirms 20 gadiem. Smago metālu diezgan grūti 

klausīties, jo man iecērt apziņa, ka tas laiks ir pagājis. Taču arī no mūslaiku mūzikas mani 

visvairāk interesē underground. Tajā mūzikā, ko spēlē no lielās skatuves, neorientējos.  
(796 vārdi) 

(www.ir.lv 2014.21.VIII)  

 

1. jautājums (9 punkti). Formulē vienā teikumā, kas raksturo Jāņa Joņeva 
personības šķautnes!  

J. Joņevs – rakstnieks  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

J. Joņevs – dzīves jēgas meklētājs  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

J. Joņevs – mūzikas baudītājs  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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2. jautājums (2 punkti). Skaidro atbilstoši kontekstam 5. atbildē lietoto svešvārda nozīmi!  

Klasika – __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. jautājums (3 punkti). Kāpēc, tavuprāt, pirmajā atbildē J. Joņevs uzdod jautājumus? 

Uzraksti, kā sauc šo valodas līdzekli!  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

4. jautājums (3 punkti). Raksturo teksta aktualitāti!  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

5. jautājums (4 punkti). Salīdzini teksta aktualitāti ar kāda latviešu autora 

daiļdarbā paustajām līdzīgām problēmām!  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 
6. jautājums (9 punkti). J. Joņevs uzdod jautājumu: „Vai tad nemākam būt brīvi, vajag kādu, kas mūs 
dzenā un stāsta, kā rīkoties?” Uzraksti viedokli (70–90 vārdu) par jautājumā skarto problēmu! 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

_
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Trešais uzdevums 

 

Uzrakstiet argumentētu eseju par vienu no piedāvātajiem tematiem! (40 punkti) 

 

1. „Attiecības mums māca dialogu, vienlaikus tas nav iespējams, ja neprotam 

sarunāties.” Izsakiet savu viedokli par šo apgalvojumu, argumentācijai izmantojot vismaz 

divus latviešu autoru darbus, kurus vidusskolā esat lasījis/-usi!   (Apjoms – ap 400 vārdu) 

 

2. „Katrs pienākums nozīmē tapšanu.” Izsakiet savu viedokli par šo apgalvojumu, 

argumentācijai izmantojot vismaz divus latviešu autoru darbus, kurus vidusskolā esat 

lasījis/-usi! (Apjoms – ap 400 vārdu) 
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Eiropas Bakalaurāta eksāmeni (L1) – vispārējās vidējās izglītības eksāmeni 

Latviešu valodas (L1) eksāmenos  

1) tiek vērtētas latviešu valodas (L1) mācību programmā ietvertās valodas prasmes un kompetences; 

2) rakstiskajā eksāmenā tiek piedāvāti trīs uzdevumi darbam ar dzeju, daiļliteratūras (prozas) vai 

publicistisku tekstu un pārspriedums par daiļdarbiem; 

3) mutiskajā eksāmenā trīs uzdevumi darbam ar mācību programmā iekļauta darba fragmenta tekstu 

un sava viedokļa paušana par daiļdarbā ietverto problēmu, 

4) tekstu kopējais apjoms rakstiskajā eksāmenā nepārsniedz 1600 vārdus. 

Latviešu valodas (L1) rakstiskais eksāmens 

1.uzdevums. Nezināmu divu dzejoļu analīze. 

Skolēnam jāveic divu dzejoļu analīze, raksturojot kopīgo un atšķirīgo dzejoļos – motīvi, liriskā „Es” 

pārdzīvojums, dzejoļu kompozīcija (panta forma, ritms, atskaņas), tēli, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi. 

Pārbaudāmās kompetences: lasīšana, rakstīšana, argumentācija, kritiskā domāšana. 

Maksimālais punktu skaits – 30 punkti. 

2.uzdevums. Prozas teksta (daiļdarbs, publicistika) izpratne. 

Skolēnam jāformulē teksta galvenā doma, jāraksturo teksta vēstījuma īpatnības, atbildot uz konkrētiem 

jautājumiem (leksika, stils, valodas līdzekļi), jāraksturo teksta aktualitāte, jāsalīdzina teksta aktualitāte ar 

līdzīgām problēmām latviešu autoru daiļdarbā, jāuzraksta viedoklis (80-100 vārdi) par tekstā pausto 

problēmu vai izteikto frāzi. 

Pārbaudāmās kompetences: lasīšana, rakstīšana, valodas (valodas kompetence) zināšanas, argumentācija, 

kritiskā domāšana. 

Maksimālais punktu skaits – 30 punkti. 

3.uzdevums. Tekstveide  

Skolēnam jāizvēlas viens no diviem piedāvātajiem tematiem un jāuzraksta pārspriedums, argumentācijai 

izmantojot vismaz divus latviešu autoru darbus, kuri lasīti vidusskolā.  

Pārsprieduma apjoms – ap 400 vārdu. 

Pārbaudāmās kompetences: lasīšana, rakstīšana, argumentācija, kritiskā domāšana. 

Maksimālais punktu skaits – 40 punkti. 

Uzdevumi nav tematiski saistīti. 

Kopējais izpildes laiks – 4 astronomiskās stundas (240 minūtes). 

Pielikumā uzdevumu paraugi un vērtēšanas kritēriji. 
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Latviešu valodas (L1) mutiskais eksāmens 

Mutiskajā eksāmenā vērtē skolēna prasmi argumentēti un pārliecinoši runāt par pēc nejauša principa 

izvēlētu daiļdarbu vai publicistisku tekstu vai teksta fragmentu.  

Skolēnu nejaušai izvēlei tiek piedāvāti iepriekš skolotāju sagatavoti teksti ar diviem jautājumiem par katru 

tekstu un vienu jautājumu, kas saistīts ar tekstu un skolēna personisko pieredzi. 

Atbildot uz jautājumiem, skolēnam jāizmanto literatūras teorijas un latviešu literatūras zināšanas, jāprot 

sasaistīt literāro darbu ar Latvijas kultūrvēstures un sociālajiem faktiem. Skolēnam jāsniedz analītiska un 

personiskas attieksmes apliecinoša atbilde. 

Skolēnam pēc teksta nejaušas izvēles atsevišķā telpā atļauts 20 minūtes sagatavoties mutiskajai atbildei. 

Mutiskais atbildes ilgst 20 minūtes (skolēna monologs un atbildes uz eksaminētāju jautājumiem). 

Pārbaudāmās kompetences: lasīšana, runāšanas, klausīšanās, argumentēšana, kritiskā domāšana. 

Katram tekstam norādīts tā autors, viņa dzīves dati, daiļdarba sarakstīšanas laiks. 

Maksimālais punktu skaits – 50 punkti. 

Pielikumā uzdevumu paraugi un vērtēšanas kritēriji. 

 

RAKSTISKAIS EKSĀMENS un vērtēšana 

1. Divu dzejoļu salīdzinājums (30 punkti).  

(5 jautājumi, katrs 4 punktu vērts, vērtē arī pareizrakstību.) 

2. Daiļliteratūras (prozas) vai publicistiska teksta analīze (30 punkti).  

a. Formulēt teksta/fragmenta trīs galvenās domas/problēmas (9 punkti) 

b. Izskaidrot vārdu, vārdu savienojumus, frazeoloģismus atbilstoši kontekstam (2 punkti) 

c. Raksturot tekstā izmantotos valodas līdzekļus (3 punkti) 

d. Raksturot teksta aktualitāti (3 punkti) 

e. Salīdzināt teksta aktualitāti ar latviešu autoru daiļdarbā paustajām problēmām (4 punkti) 

f. Uzrakstīt viedokli par tekstā pausto problēmu vai frāzi (9 punkti) 

3. Tekstveide (40 punkti) 

Pārspriedums, argumentācijai izmantojot vismaz divus latviešu autoru darbus, kuri lasīti 

vidusskolā. Pārsprieduma apjoms – ap 400 vārdu. 
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1. uzdevuma vērtēšanas kritēriji (4*6+6=30 punkti) 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Punkti 

Skolēna 

atbilde ir 

precīza 

Skolēnu 

atbilde ir 

precīza, 

viena 

nepilnība 

vai faktu 

kļūda 

Skolēna 

atbildē ir 

atsevišķas 

nepilnības 

Skolēna 

atbilde ir 

nepārliecinoša, 

tajā ir faktu 

kļūdas 

Skolēns 

uzdevumu 

nav veicis 

vai nav 

izpratis 

1. Raksturoti un 

salīdzināti dzejoļa 

motīvi. 

4 3 2 1 0 

2. Raksturots un 

salīdzināts liriskā “Es” 

pārdzīvojums. 

4 3 2 1 0 

3. Raksturota un 

salīdzināta dzejoļu 

kompozīcija, panta 

forma, ritms, atskaņas. 

4 3 2 1 0 

4. Raksturoti un 

salīdzināti dzejoļa tēli. 
4 3 2 1 0 

5. Raksturoti un 

salīdzināti dzejoļos 

izmantotie 

mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļi. 

4 3 2 1 0 

6. Doti piemēri 4 3 2 1 0 

Pareizrakstība 

(ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas) 

6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 

 1-2 

kļūdas 
3-5 6-8 9-12 13-15 16-19 

 

2. uzdevuma vērtēšanas kritēriji (9+3+3+3+3+9=30 p.) 

 

1. jautājums. (3*3=9 punkti) 

Par katru precīzi formulētu galveno domu/problēmu – 2 p. 

Par katru vispārīgu/neprecīzu atbildi – 1 p. 

Par katru atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

 

2. jautājums. (1+1=2 punkti) 

 Par precīzi izskaidrotu vārdu, vārdu savienojumu vai frazeoloģismu – 1 p. 

Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

 

3. jautājums. (1+1+1=3 punkti) 

 Par precīzi nosauktu valodas līdzekli – 1 p. 

 Par precīzi izskaidrotu valodas līdzekļa lietojumu – 1 p. 

Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  
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4. jautājums. (2+1=3 punkti) 

Par precīzi raksturotu teksta aktualitāti – 2 p. 

Par katru vispārīgu/neprecīzu atbildi – 1 p. 

Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

 

5. jautājums. (3+1=4 punkti) 

Par precīzi salīdzinātu teksta aktualitāti ar latviešu autora daiļdarbā pausto problēmu – 3 p. 

Par precīzi salīdzinātu teksta aktualitāti ar latviešu autora daiļdarbā pausto problēmu, pieļauj 

nebūtisku satura kļūdu – 3 p. 

Par vispārīgu/neprecīzu atbildi – 1 p. 

Par atbildi bez pareizrakstības kļūdām – 1 p.  

 

6. jautājums. (9 punkti) 

Ja nav ievērots darba apjoms (līdz 30 vārdiem) – darbu nevērtē. 

Ja viedoklis nav par uzdoto tematu, tad uzdevumu nevērtē – 0 p. 

Punkti 

Saturs Forma/apjoms 

Ortogrāfija, 

interpunkcija, stils  

(vārdu skaits/kļūdu 

skaits) 

4 Temats izprasts. Patstāvīgas domas, 

loģisks, argumentēts spriedums, 

skaidra atbilde uz jautājumu. 

 

 

3 

Temats izprasts. Argumentēts 

viedoklis, skaidra autora pozīcija.  
 

31-69 

vārdi 

70 un 

vairāk 

vārdu 

0 1 kļūda 

2 
Temats izprasts. Šaurs izpratnes 

atspoguļojums ir faktu kļūdas, temata 

sašaurinājums/ paplašinājums. 

Frāžainība. 

 Ievērota teksta uzbūve / 

plānojums.  

 Ievērots apjoms – 70 un 

vairāk vārdu. 

(Ievēroti abi kritēriji.) 

1-2 

 

2–4 

kļūdas 

1 

Temats izprasts. Pretrunīgs 

viedoklis/nav argumentācijas, domas 

haotiskas. 

Ievērota teksta uzbūve/ 

plānojums, apjoms – 31-69 

vārdu. 

VAI 

Ievērots apjoms 70 un 

vairāk vārdu /  

nav kāda no teksta 

uzbūves elementiem. 

(Nav ievērots viens 

kritērijs.) 

3-4 
5–7 

kļūdas 

0 Neatbilst tematam / paustā doma nav 

uztverama. 

Nav vērtējams. 

(Nav ievēroti abi kritēriji.) 

5 un 

vairāk 

8 un 

vairāk 
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3. daļas vērtēšanas kritēriji (Maksimālais punktu skaits – 40) 

P. 
Saturs Kompozīcija 

Valodas lietojums (3) Stils (3) 
Temata izpratne (10) Argumentācija** (10) K1 Apjoms (2)  K2 Rindkopas (2)  K3 Secīgums (3) 

9-10 

Temats izprasts, patstāvīgas 

domas, radoši spriedumi, 

atziņas, vērtējums. 

*Skolēns saņem papildu divus 

punktus, ja ir izmantoti 2 un vairāk 

autoru drabi un nav pieļāvis vērtētājam 

objektīvi konstatējamu fakta kļūdu. 

     

7-8 

 

Saturs atbilst tematam, 

atsevišķas nozīmīgas, 

patstāvīgas domas, 

spriedumi, atziņas, 

vērtējums. 

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu (2 un 

vairāk) autoru darbiem spēj atklāt un 

pierādīt izvēlēto tematu. Argumenti 

atklāj indivīda vērtību sistēmu un tās 

nozīmi viņa dzīvē. *Fakti ir 

raksturoti/ komentēti. 

     

5-6 

 

 

Daļēji atklāts temats, tas 

sašaurināts vai paplašināts, 

novirze no temata. 

Vienpusīga, fragmentāra 

pieeja galveno problēmu 

risinājumam, 

neveikli/trafareti spriedumi. 

Izmantotie (2 un vairāk) autoru darbi 

savu spriedumu argumentēšanai 

parāda, ka skolēns prot orientēties 

izvēlētajā tematā. Pietrūkst 

mērķtiecības šo faktu atlasē (kāpēc 

konkrēts fakts tiek izmantots). 

*Fakti ir raksturoti. 

  

Darba kompozīcija 

pilnībā atbilst 

pārsprieduma uzbūvei, 

mērķtiecīgi atklāta 

doma. 

Tematam atbilstoša 

valoda, pamatota vārdu 

izvēle, daudzveidīgas, 

saturam pakārtotas 

teikuma konstrukcijas. 

1 stila 

kļūda. 

3-4 

 

 

Temata virspusēja sapratne, 

novirze no temata, 

bezpersonisks darbs/nav 

attieksmes. 

Izmantotie (2 un vairāk) autoru darbi 

savu spriedumu argumentēšanai nav 

pārliecinoši spriedumu pamatošanai / 

izmantots 1 pārliecinošs fakts 

**Fakti ir informatīvi (nosaukti, 

pieminēti), tie ir daļēji raksturoti. 

Ir ievērots 

noteiktais 

apjoms.  

Ievērots dalījums 

rindkopās, jauna 

doma jaunā rindkopā, 

iztirzājumā vismaz 

2 rindkopas, atkāpes 

no kreisās puses. 

Darbs plānveidīgs, bet 

pietrūkst mērķtiecības 

galvenās domas 

atklāsmē. 

Tematam atbilstoša 

valoda, pamatā dažādu 

konstrukciju teikumi, 

liekvārdība, standarta 

frāzes, lietoti no citām 

valodām netulkoti vārdi.  

2 – 3 

stila 

kļūdas. 

1-2 

 

 

Daļēji mainīts temats, 

temata vulgarizācija.  

 Darbā ir vispārīgi spriedumi, 

maznozīmīgi literatūras fakti. 

** Fakti (citāti) ir tikai nosaukti, 

pieminēti. Skolēns izmanto tikai paša 

pieredzi. 

Darba apjoms 

par mazu 

(līdz 300 v.) 

Nav ievērots viens no 

nosacījumiem. 

Nepamatoti 

plašs/īss/nav 

ievada/nobeiguma; 

nepamatoti 

izvērsta/sašaurināta 

kāda daļa, nav vai 

mainīts virsraksts u.c. 

Ierobežots vārdu krājums 

un lietojums, 

vienveidīgas 

konstrukcijas teikumi/ 

nepamatoti gari teikumi. 

4 – 7 

stila 

kļūdas. 

0 Saturs neatbilst tematam. 
Dominē vispārīgi spriedumi, nav 

faktu. 

Darba apjoms 

(līdz 240 v.)  

Nav ievēroti 2 un 

vairāk nosacījumu. 

Darbam nav 

plānveidīgas uzbūves, 

trūkst vairākas daļas. 

Vārdu krājums traucē 

uztvert domu. 

8 – un 

vairāk 

kļūdu. 
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Ort., 

interp.kļūdas 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19 un vairāk 

kļūdu 
16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 2-3 1 

 

Darbu nevērtē:  Darba apjoms līdz 120 vārdiem (virsrakstu neieskaita). 

Cits temats, pārspriedums tikai par kādu kultūras notikumu vai grāmatu / neatbilst uzd. nosacījumiem. 

Darbu daļēji vērtē: Darba apjoms līdz 240 vārdiem– kļūdu skaitu reizina ar 2. 

Darbā dominē literārā darba satura pārstāsts, minimāli spriedumi – maks. vērtējums par temata izpratni – 1 p., par argumentāciju – 1 p. 

Darbs neatbilst tematam – 0 punktu par saturu un argumentāciju, vērtē kompozīciju un valodu. 

**Argumentācija – ja 3 vai 4 punkti par argumentāciju, saņem 1 papildu punktu par faktu pareizību. Ja faktu rakstībā pieļautas pareizrakstības kļūdas, kas nemaina fakta būtību, tad tā ir pareizrakstības 

kļūda (“Garkajtetiņš”, “Svina Garša”, Gunārs Janovskis).  
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Mutvārdu eksāmena vērtēšanas kritēriji (maks. – 50 punkti) 
Saturā par katru jautājumu maksimālais punktu skaits –  

10 (3 jautājumi x 10= 30 punkti) 

Par runas uzbūvi – maks. 10 punkti 

Par vārdu krājumu, stilu un saziņu – maks. 10 punkti 

 
 

 Kritēriji un atbilstošie punkti 

0 3-4 5-6 7-8 9-10 

Saturs 

(par katru 

jautājumu 

iespējams 

maksimāli 

saņemt 10 

punktu) 

Uzdevums nav 

izprasts. 

Gadījumā, ja 

skolēns ir 

krāpies. 

 

Uzdevums daļēji 

izprasts. Nav 

detalizētas 

analīzes.  

Izklāsts ir 

virspusējs, 

spriedumi nav 

argumentēti. 

 

Kritēriji Uzdevums izprasts 

un izpildīts. 

Izklāsts ir loģisks 

un precīzs. 

Analīzei trūkst 

radošas pieejas. 

Uzdevums izprasts 

un izpildīts..Izklāsts 

ir loģisks un precīzs. 

Teksta analīzē 

konstatējama radoša 

pieeja un plašas 

zināšanas. 

Runas 

uzbūve 

Nav sniegta 

atbilde 

Juceklīgi 

uzskaita faktus, 

idejas. 

Cenšas ievērot 

runas ilgumu. 

Nav ievada un 

nobeiguma.  

Mēģina 

informāciju un 

uzskatus izklāstīt 

secīgi. 

Ievēro runas 

ilgumu. 

Trūkst viena no 

plāna elementiem 

(ievads, 

nobeigums). 

Informāciju un 

uzskatus izklāsta 

secīgi. 

Ievēro runas 

ilgumu. 

Skaidra un precīzi 

veidota runa  

 (ievads, iztirzājums, 

nobeigums). 

Informāciju un 

uzskatus izklāsta 

secīgi. 

Ievēro runas ilgumu. 

Vārdu 

krājums, 

stils un 

saziņa 

Nespēj 

formulēt 

domas 

Neskaidra un 

nesadzirdama 

runa. Nav 

kontakta ar 

sarunu biedru. 

Skolēns 

neveido 

sarunu. 

Pārsvarā 

neloģiski vai 

nepabeigti 

teikumi.  

Cenšas ievērot 

valodas kultūras 

normas.  

Daļēji 

sadzirdama un 

saprotama runa. 

Atbild nepilnos 

teikumos. 

 

Vārdu krājums 

ierobežots.  

Vienkāršotas 

uzbūves teikumi. 

Lieto 

neatbilstošu 

valodas stilu. 

Pārsvarā ievēro 

valodas kultūras 

normas. Pārsvarā 

atbild, pamatojot 

savu viedokli. 

 

Vārdu krājums 

atbilstošs, lai 

atbildētu uz 

jautājumiem, 

teikumu uzbūve 

piemērota satura 

atklāsmei. 

Iespējamas dažas 

valodas kļūdas. 

Atbild precīzi, 

pamatoti. 

 

Plašs vārdu krājums, 

daudzveidīga 

teikumu uzbūve. 

Ievēro valodas 

kultūras normas. 

Lieto auditorijai 

atbilstošu stilu.  

Iespējamas dažas 

pārteikšanās. Atbild 

precīzi un pamatoti. 

 

 

Vērtējuma skala 

Punkti 0 1-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-43 44-47 48-50 

Balles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


