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IEVADS 

 

Latviešu valodas programma ir paredzēta skolēniem, kuru dzimtā valoda ir latviešu valoda un 

kuriem nav latviešu valodas plūsmas, kā arī skolēniem, kuri var mācīties latviešu valodas 

plūsmā Eiropas skolā. 

 

Izglītības programma ir veidota, izmantojot Latvijas Republikas valsts pirmsskolas vadlīnijās 

noteikto un  valsts pamatizglītības standartā noteiktās prasības latviešu valodas apguvei.  

 

Latviešu valodas programma veidota, ņemot vērā Eiropas skolas mērķus, uzdevumus un 

sasniedzamos rezultātus. 

 

Latviešu valodas programma veidota tā, lai, īstenojot programmā noteiktos mērķus, uzdevumus 

un saturu, skolotājs var ievērot arī skolēna individuālās spējas un vajadzības.  

 
 

 

Introduction 

 

Latvian language program is designed for students whose mother tongue is Latvian and who do 

not study in the Latvian language streams as well as to students who can learn in the Latvian 

language stream in the European School. 

 

The program is designed using the requirements set for the acquisition of the Latvian language 

in the Guidelines of the Republic of Latvia for the state preschool and basic education. 

 

The Latvian language program is designed taking into account the essential provisions, 

objectives, and characteristics of the European schools. 

 

The structure and content of the syllabus is designed in such a way that the teacher has enough 

space to pursue educational objectives of the school and student’s individual abilities and needs.  

 

Introduction 

 

Le programme de letton est pour les élèves de langue maternelle lettonne qui n’ont pas de 

section lettone ainsi que pour les élèves qui peuvent étudier dans la section lettone de  l’Ecole 

européenne. 

 

Le programme d’études a été élaboré en utilisant les lignes directrices des écoles maternelles 

de la République de Lettonie et  les exigences établies dans le standard national pour  

l’acquisition de la langue lettone.  

 

Le programme letton est créé en prenant en les objectifs, les tâches et les résultats à atteindre 

de l’Ecole européenne. 

 

Le programme de letton est créé de façon qu’en réalisant,  les objectifs, les tâches et le contenu 

établis dans le programme, l’enseignant peut tenir compte également des compétences  

individuelles et besoins de chaque élève.   
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Einleitung 

Der Lehrplan für Lettisch  richtet sich an alle Schüler der Europäischen Schulen, deren 

Muttersprache Lettisch ist.  

 

Bei der Verfassung des Lehrplans wurde insbesondere darauf geachtet, dass er einerseits mit 

den nationalen Richtlinien im Primarbereich und mit dem nationalen Standard im 

Sekundarbereich, und andererseits mit den grundlegenden Bestimmungen, Zielsetzungen und 

Eigenschaften der Europäischen Schulen in Einklang steht.  

 

Die Struktur und der Inhalt des Lehrplans sind derart gestaltet, dass sie der Lehrkraft genügend 

Raum bieten, um die allgemeinen Erziehungszielsetzungen verfolgen und die 

Schlüsselkompetenzen und Fertigkeiten einzelner Schüler deren Bedürfnissen entsprechen 

fördern zu können.  

 

Der Lehrplan wurde gemäß der neuen Struktur für alle Lehrpläne des Systems der Europäischen 

Schulen verfasst 

1. Didaktiskie principi / Didactic principles 
 

Mācību procesā ievērojami didaktiskie principi: zinātniskums, mērķtiecība, saprotamība, 

uzskatāmība, piemērotība, pēctecība, motivācija, interese, noderīgums, panākumu 

nodrošinājums, patstāvīgums, radošums,  mūsdienīgums u. c. 
 

2. Mācību mērķi un kompetences / Learning objectives and competencies 

Attīstīt skolēnu kompetenci latviešu valodā, prasmi izteikties un sazināties latviešu valodā, 

apzināties valodas lomu savas personības izveidē, etniskās identitātes saglabāšanā un 

starpkultūru dialoga veidošanā, prasmi uztvert literatūru kā vārda mākslu, pilnveidojot skolēna 

lasīšanas intereses, tēlaino domāšanu un radošo pašizpausmi. 

Sekmēt izglītojamā spēju kompetenti lietot latviešu valodu saziņā, mūžizglītībā un kultūru 

dialogā. 

Sekmēt izglītojamā emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras 

daudzveidību, ieinteresētību Latvijas un pasaules literatūras un folkloras mantojuma izzināšanā. 

Vispārīgās prasmes – spēja abstrahēt, analizēt, secināt, salīdzināt, saskatīt analoģijas – cieši 

saistītas ar komunikatīvajām prasmēm – uztvert, saprast un vērtēt tekstā pausto informāciju, 

izteikt sakarīgi savas domas, tās argumentēt, sadarboties, organizēt un patstāvīgi strādāt, iepazīt 

savas un citu tautu saskarsmes tradīcijas u.c., kas aprakstītas sociokultūras kompetencē un 

mācīšanās kompetencē, ir arī citu mācību priekšmetu uzdevumi, un bieži vien to rezultāti nav 

sasniedzami, apgūstot vienu tematu. Tie ir atkarīgi no skolotāja izvēlētājām mācību metodēm, 

mācību satura un visas skolas mācību procesa, kas kompleksi veido skolēna komunikatīvo 

kompetenci kopumā. 

Pamatprasmes ir definētas kā zināšanu, prasmju, attieksmes kombinācija, kas atbilst 

kontekstam. Galvenās kompetences ir tās, kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā 

un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā. 

Mūžizglītības astoņas galvenās kompetences ir: 
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1) saziņa dzimtajā valodā; 

2) saziņa svešvalodās; 

3) matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; 

4) digitālās prasmes; 

5) mācīšanās mācīties; 

6) sociālās un pilsoniskās prasmes; 

7) pašiniciatīva un uzņēmējdarbība; 

8) kultūras izpratne un izpausme. 

Visas kompetences ir vienlīdz svarīgas, jo katra no tām var nodrošina veiksmīgu dzīvi 

zināšanu sabiedrībā. Daudzas pamatprasmes pārklājas un savienojas: aspekti, kas ir svarīgi 

vienā sfērā, var atbalstīt prasmes arī citā sfērā. Valodas pamatiemaņu prasme, rēķināšanas, lasīt 

un rakstīt prasmes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes ir būtisks 

pamats mācību procesā, un mācīšanās mācīties ir atbalsts visām aktivitātes. Ir virkne tēmu, kam 

ir nozīmīga loma visās astoņās pamatprasmēs, kā arī tās tiek piemērotas mūžizglītībā: kritiskā 

domāšana, radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, riska novērtējums, lēmumu pieņemšana 

un lietišķa emociju pārvaldīšana. 

Literatūras uzdevumi un metodiskie paņēmieni strukturēti atbilstoši metodiskajai pieejai, ka 

jebkura literārā darba apguve realizējama 3 soļos – teksta atvēršana, lai skolēnu noskaņotu 

emocionāli un sagatavotu aktīvai garīgai un praktiskai darbībai; teksta lasīšana un analīze, kuras 

laikā tiek radīts dialogs starp skolēnu un literāro darbu; pēcteksta darbs, kurā tiek rosināta jaunu 

zināšanu, jaunas vai padziļinātas lasītāja pieredzes veidošana, kā arī īpaši izcelta skolēna radošā 

darbība, interpretējot un vērtējot literāro darbu, kā arī pašvērtējums un savstarpējā vērtēšana. 

 

 

Latviešu valodas programma 

1.-7.klase 

Ievads 

Latviešu valodas mācību priekšmeta programma 1.–7.klasei izstrādāta atbilstoši prasībām, 

kādas izvirza Latvijas Republikas Valsts pamatizglītības standarts izglītošanās jomā “Valoda”, 

Pamatizglītības standarts latviešu valodā, Vidējās izglītības standarti latviešu valodā un 

literatūrā (1993.), kā arī Vidējās izglītības standarta latviešu valodā un literatūrā projekts. Tajā 

norādīts latviešu valodas mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi, mācību saturs un 

sasniedzamais rezultāts pa klašu grupām, kā arī mācību satura apguves metodes un paņēmieni, 

mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni. 

Pamatprasmes ir definētas kā zināšanu, prasmju, attieksmes kombinācija, kas atbilst 

kontekstam. Galvenās kompetences ir tās, kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā 

un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā. 

Mūžizglītības astoņas galvenās kompetences ir: 

1) saziņa dzimtajā valodā; 

2) saziņa svešvalodās; 

3) matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; 
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4) digitālās prasmes; 

5) mācīšanās mācīties; 

6) sociālās un pilsoniskās prasmes; 

7) pašiniciatīva un uzņēmējdarbība; 

8) kultūras izpratne un izpausme. 

Visas kompetences ir vienlīdz svarīgas, jo katra no tām var nodrošina veiksmīgu dzīvi zināšanu 

sabiedrībā. Daudzas pamatprasmes pārklājas un savienojas: aspekti, kas ir svarīgi vienā sfērā, 

var atbalstīt prasmes arī citā sfērā. Valodas pamatiemaņu prasme, rēķināšanas, lasīt un rakstīt 

prasmes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes ir būtisks pamats mācību 

procesā, un mācīšanās mācīties ir atbalsts visām aktivitātes. Ir virkne tēmu, kam ir nozīmīga 

loma visās astoņās pamatprasmēs, kā arī tās tiek piemērotas mūžizglītībā: kritiskā domāšana, 

radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, riska novērtējums, lēmumu pieņemšana un lietišķa 

emociju pārvaldīšana. Vienlīdz svarīga ir zinātniskās kompetences izmantošana mācību 

procesā, apgūstot jaunas pētījumu metodes.  

Valoda ir saziņas līdzeklis – prasme lietot un mērķtiecīgi izmantot valodu kā instrumentu 

noteiktās saziņas situācijās ietekmē saskarsmi starp cilvēkiem, panākumus darbā. Tāpēc 

nepieciešams izkopt valodas prasmes, apgūstot latviešu valodas likumības un lietojot valodu 

pēc iespējas daudzveidīgākās dzīves situācijās. Valoda ir apkārtējās pasaules izziņas līdzeklis. 

Mācību saturā tiek akcentēta precīza, mērķtiecīga runa, prasme uztvert informāciju un nodot to 

citiem gan mutvārdos, gan rakstveidā, prasme lasīt un uztvert būtisko.  

Latviešu valodas programmā mācību saturs un sasniedzamie rezultāti tiek atspoguļoti  

4 kompetencēs – valodas, komunikatīvajā, sociokultūras un mācīšanās kompetencē – un 

literatūras kā vārdu mākslas, literārā darba uztveres, radošās darbības un literatūras kā kultūras 

sastāvdaļas apguvē.  

Valodas kompetence ir spēja uztvert valodu kā zīmju sistēmu, izprast un izmantot visu valodas 

līmeņu elementus, lai dažādās dzīves darbības situācijās uztvertu un veidotu literārās valodas 

normām atbilstošu tekstu mutvārdos un rakstveidā. 

Komunikatīvā kompetence ir spēja ar valodas līdzekļiem īstenot dažādus saziņas uzdevumus, 

veidot un uztvert mutvārdu un rakstveida tekstu, apzināti izmantot valodas līdzekļus sava 

saziņas mērķa sasniegšanai, novērtēt saziņas procesa efektivitāti. 

Sociokultūras kompetence ir zināšanas un sapratne par sociālo un kultūras vidi, kurā valoda 

tiek lietota, un prasme šīs zināšanas izmantot, lai, nezaudējot savu etnisko identitāti, sazinātos 

un saprastos daudzkultūru sabiedrībā. 

Mācīšanās kompetence ir spēja izziņas procesā izmantot racionālus darba paņēmienus, 

atbilstošus informācijas avotus un tehnoloģijas, kā arī prasme patstāvīgi pilnīgot savu 

personību, bagātināt pieredzi. 

Literatūras apguvē akcentētas skolēnam nozīmīgas mākslas un ētiskās vērtības, kas veido 

pamatu viņa pilnvērtīgai, motivētai attīstībai, centrā izvirzot prasmju un iemaņu attīstību vārda 

mākslas izpratnes procesā, tēlainās domāšanas attīstību. 

Kompetences raksturo zināšanas, prasmes, pieredze, vērtības un attieksmes, tāpēc kompetencēs 

ietvertais saturs ir plašs un daudzveidīgs. Tā apguvi var nodrošināt dažādas didaktiskās pieejas.  

Latviešu valodas mācību priekšmetam ir uzdevums veidot speciālās lingvistiskās zināšanas un 

prasmes (valodas kompetence), kas ietver valodas runas un rakstu prasmi, valodas sistēmas 
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izpratni. Valodas zināšanas tiek izmantotas daudzveidīgās saziņas situācijās (komunikatīvā 

kompetence).  

Vispārīgās prasmes – spēja abstrahēt, analizēt, secināt, salīdzināt, saskatīt analoģijas – cieši 

saistītas ar komunikatīvajām prasmēm – uztvert, saprast un vērtēt tekstā pausto informāciju, 

izteikt sakarīgi savas domas, tās argumentēt, sadarboties, organizēt un patstāvīgi strādāt, iepazīt 

savas un citu tautu saskarsmes tradīcijas u.c., kas aprakstītas sociokultūras kompetencē un 

mācīšanās kompetencē, ir arī citu mācību priekšmetu uzdevumi, un bieži vien to rezultāti nav 

sasniedzami, apgūstot vienu tematu. Tie ir atkarīgi no skolotāja izvēlētājām mācību metodēm, 

mācību satura un visas skolas mācību procesa, kas kompleksi veido skolēna komunikatīvo 

kompetenci kopumā. 

Literatūras uzdevumi un metodiskie paņēmieni strukturēti atbilstoši metodiskajai pieejai, ka 

jebkura literārā darba apguve realizējama 3 soļos – teksta atvēršana, lai skolēnu noskaņotu 

emocionāli un sagatavotu aktīvai garīgai un praktiskai darbībai; teksta lasīšana un analīze, kuras 

laikā tiek radīts dialogs starp skolēnu un literāro darbu; pēcteksta darbs, kurā tiek rosināta jaunu 

zināšanu, jaunas vai padziļinātas lasītāja pieredzes veidošana, kā arī īpaši izcelta skolēna radošā 

darbība, interpretējot un vērtējot literāro darbu, kā arī pašvērtējums un savstarpējā vērtēšana. 

3. Mācību priekšmeta mērķis (S1-S7)/ General objectives (S1- S7) 
 

Attīstīt skolēnu kompetenci latviešu valodā, prasmi izteikties un sazināties latviešu valodā, 

apzināties valodas lomu savas personības izveidē, etniskās identitātes saglabāšanā un 

starpkultūru dialoga veidošanā, prasmi uztvert literatūru kā vārda mākslu, pilnveidojot skolēna 

lasīšanas intereses, tēlaino domāšanu un radošo pašizpausmi. 

 

 Sekmēt izglītojamā spēju kompetenti lietot latviešu valodu saziņā, mūžizglītībā un kultūru 

dialogā. 

 

 Sekmēt izglītojamā emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras 

daudzveidību, ieinteresētību Latvijas un pasaules literatūras un folkloras mantojuma izzināšanā. 

 

4. Mācību priekšmeta uzdevumi (S1-S3)/Learning objectives and 
competencies (S1-S3) 

Latviešu valodas apguves procesā 1.–3. klasē radīt skolēnam iespēju:  

 apzināti paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu;  

 pilnīgot saziņas prasmes,  

 veicināt valodas izjūtu;  

 pilnīgot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes informācijas 

saņemšanai un nodošanai;  

 pilnīgot prasmi izteikt un pamatot savas domas mutvārdos un rakstveidā;  

 veidot sapratni par valodu kā sistēmu ar tās likumiem;  
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 saprast un ievērot mācītās pareizrunas un pareizrakstības normas;  

 veicināt savas pašizpausmes un radošās prasmes; 

 veidot sapratni par literatūru kā vārda mākslu; 

 veicināt skolēnu prasmes literāro darbu uztverē; 

 veidot skolēnu lasīšanas kultūru, sapratni par nepieciešamību pilnīgot savu lasītāja 

pieredzi;  

 attīstīt sapratni par literatūru kā kultūras mantojuma veidu, rosinot interesi par savas un 

citu tautu literatūru un folkloru; 

 veicināt literatūras apguves procesā daudzveidīgu informācijas avotu izmantošanu, 

veicinot skolēnu mācīšanās, vērtēšanas un sociālās prasmes. 

 

5.Mācību priekšmeta uzdevumi (S4-S5) /Learning objectives and 

competencies (S4-S5) 

4.–5. klasē radīt skolēnam iespēju: 

 pilnīgot latviešu valodas vārdu krājumu;  

 pilnīgot saziņas prasmes atkarībā no saziņas situācijas,  

 pilnīgot valodas izjūtu;  

 izkopt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes informācijas 

saņemšanai un nodošanai;  

 nostiprināt zināšanas pareizrunā un pareizrakstībā un pilnīgot to izmantošanu mutvārdos 

un rakstos;  

 izprast valodas sistēmu un tās likumus;  

 apzināti izvēlēties valodas līdzekļus, izsakot un pamatojot savas domas mutvārdos un 

rakstveidā; 

 sekmēt savas pašizpausmes un radošās prasmes.  

 attīstīt prasmi analizēt savu un citu runu;  

 veidot sapratni par literatūru kā vārda mākslu, tās veidu un žanru daudzveidību, satura 

un formas vienotību; 

 veicināt skolēnu prasmes literāro darbu uztverē, vērtēšanā, sekmējot daudzveidīgu 

pašizpausmi literatūras apguves procesā;  

 veicināt skolēnu lasīšanas kultūras pilnveidi;  

 attīstīt sapratni par literatūru kā kultūras mantojuma veidu, tās saikni un mijiedarbi ar 

citām mākslām, rosinot interesi par savas un citu tautu literatūru, folkloru, mitoloģiju; 

 sekmēt literatūras apguves procesā daudzveidīgu informācijas avotu izmantošanu, 

veicinot skolēnu mācīšanās, vērtēšanas un sociālās prasmes. 

 

6. Mācību priekšmeta uzdevumi /Learning objectives and 

competencies (S6-S7) 

6.-7. klasē radīt skolēnam iespēju: 

 pilnveidot izglītojamā runas prasmes un spēju īstenot savu komunikatīvo nolūku 

dažādās saziņas situācijās; 
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 pilnveidot prasmi izvēlēties un lietot valodas līdzekļus atbilstoši literārās valodas 

normām; 

 attīstīt prasmes saprasties un sadarboties daudzkultūru sabiedrībā. 

 sekmēt prasmi vērtēt Latvijas un pasaules literatūras attīstības tendences, apzinoties 

literatūras nozīmi nacionālās un individuālās identitātes attīstībā; 

 pilnveidot izpratni par literatūras virzieniem, veidiem, žanriem un prasmi analizēt 

literāro darbu mākslinieciskā veselumā; 

 attīstīt tēlaino un analītisko domāšanu literārā darba uztverē un interpretācijā. 
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7.Mācību saturs/ Content 

1.–3. KLASE/ Cycle 1 (S1-S3) 

Komunikatīvā kompetence 

Mutvārdu un rakstveida saziņa. Personu saziņa. Plašsaziņas līdzekļi. Sarunas iesākšana, 

jautājumu un atbilžu veidošana, sarunas beigšana. Monologs, dialogs. 

Privātā saziņa, ielūgums, apsveikums. 

Klausīšanās un runāšana. Dzirdēts teksts kā veselums, tā temats, galvenā doma. Klausīšanās 

nozīme. Jautājumu un atbilžu veidošana par mācību saturu. Lasīta, dzirdēta teksta atstāsts. 

Stāstījums par savu pieredzi, dzirdēto, lasīto, pārdzīvoto. 

Valodas līdzekļu izvēle privātajā saziņā. 

Lasīšana. Apzināta, veikla un izteiksmīga lasīšana. Detalizētā un izlases lasīšana. Temata un 

galvenās domas uztvere un izpratne. Informācijas izvērtēšana. 

Rakstīšana. Mācīto ortogrāfijas normas ievērošana pierakstītā tekstā. Informācijas vākšana, 

pieraksts, apkopošana un rezultāta demonstrēšana. 

 

Valodas kompetence 

Vispārīgie valodniecības jautājumi. Valoda kā zīmju sistēma. Valodas pamatfunkcijas – 

saziņas, izziņas un domu izteikšanas funkcija. 

Vārds. Fonētika. Pozicionālās skaņu mijas. Priekšstats par vēsturiskām skaņu mijām un 

vēsturisko līdzskaņu zudumu, par šaurā un platā patskaņa [e] un [ē] lietošanas nosacījumiem. 

Vārda uzsvars un zilbe. Zilbes intonācija. 

Morfoloģija. Pārskats par lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu un vietniekvārdu. 

Darbības vārdi kā patstāvīgi vārdi, palīgvārdi un saitiņas funkcijā, darbības vārdu pamatforma; 

darbības vārdu vienkāršie laiki un personas, darbības vārdu konjugēšana, darbības vārdu kārtas; 

darbības vārda īstenības, atstāstījuma, vajadzības, pavēles un vēlējuma izteiksme. Izteiksmju 

veidošana, laika formas, lietošana un pareizrakstība.  

Darbības vārdu divdabju formas. Divdabju iedalījums, veidošana, lietošana un pareizrakstība. 

Divdabju izmantojums salikto laiku veidošanā. 

Apstākļa vārdi, to iedalījums. 

Leksikoloģija. Vārdu krājums. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Vārda tiešā un pārnestā 

nozīme. Vārdi ar emocionālu nokrāsu. Pamazināmie vārdi.  

Teikums. Sintakse. Teikumu iedalījums pēc izteikumu mērķa. Vienkāršs nepaplašināts un 

vienkāršs paplašināts teikums. Teikuma virslocekļi (teikuma priekšmets un izteicējs) un 

palīglocekļi (apzīmētājs, papildinātājs, apstākļi). Teikuma gramatiskais centrs (teikuma 
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virslocekļi un vārdšķiras tā izteikšanai), vienlīdzīgi teikuma locekļi, to saistīšanas līdzekļi. 

Uzruna. Tieša runa. Salikts teikums – salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums. 

Iespraudumi: manuprāt, piemēram. 

Interpunkcija. Pārskats par pieturzīmju lietošanu vienkāršā un saliktā teikumā. 

Teksts. Noraksti, diktāti, atstāstījumi, vēstījuma, apraksta tipa domraksti. Teksta plānošana 

(ievads, galvenā daļa, nobeigums). Teksta tēma un temats. Uzmetuma, melnraksta un tīrraksta 

veidošana. 

 

Sociokultūras kompetence 

Dzimtā valoda, valsts valoda un minoritātes valoda. Runas kultūra un etiķete dažādās formālās 

un neformālās saziņas situācijās.  

Mācīšanās kompetence  

Iegūto zināšanu un prasmju izmantojums citos mācību priekšmetos un sadzīvē. Mācīšanās 

stratēģijas atbilstoši mērķim un uzdevumam. Efektīvi paņēmieni valodas uzdevumu veikšanai. 

Informācijas ieguve, sniegšana un novērtēšana mācību procesā un sadzīvē. Eiropas Valodu 

portfelis. 

Literatūra kā vārda māksla 

Literatūras veidi – lirika, epika, drāma. 

Literatūras žanri – dzejolis, fabula, miniatūra, literārā pasaka, stāsts, atmiņu tēlojums, bērnu 

romāns, luga. 

Literārā darba valoda, tēlainās izteiksmes līdzekļi – epitets, salīdzinājums, personifikācija. 

Ritma elementi, atskaņas, vārsma, pants, valodas skaniskums dzejā. 

Daiļdarba saturs un tematika. 

Literārā darba uzbūves elementi – sižets. 

Literārā darba varoņi, to nozīme sižeta risinājumā. 

Dabas tēlojums literārā darbā. 

Literatūra un citi mākslas veidi (mūzika, tēlotājmāksla, kino, animācija). 

Literārā darba ilustrācijas. 

Folklora – tautasdziesmas, teikas, anekdotes, parunas, sakāmvārdi, mīklas. 

Latviešu un cittautu folkloras sižeti, tēli, to izmantojums literārajos darbos. 

Literārā darba uztvere, radošā darbība 

Viedoklis par literāro darbu. 

Literārā darba emocionālā noskaņa. Izjūtu un pārdomu atklāsme. 

Literārā teksta izteiksmīga lasīšana un runāšana. 

Literārā darba satura izklāsts loģiskā secībā. 

Atsauksme par literāro darbu. 

Apraksts un vēstījums. 

Žanra pazīmju izmantojums jauna teksta veidošanai. 
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Sava un citu paveiktā vērtējums. 

Inscenējums. 

  

Literatūra kā kultūras sastāvdaļa 

Latviešu un citu tautu folkloras darbi. 

Literāro darbu daudzveidība. 

Folkloras izmantojums literārā darbā. 

Dažādi informācijas ieguves avoti, vārdnīcu izmantošana. Informācijas atrašana bibliotēkā. 

Tradicionālie, elektroniskie, audiovizuālie informācijas ieguves avoti. 

Literārā darba autora personība saistībā ar konkrēto daiļdarbu. 

 

Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei 

 

Komunikatīvā kompetence 

Uztver un saprot  interesēm atbilstīgu tekstu.  

Iesaistās un piedalās saziņā  ikdienas situācijās. 

Nosaka runātāja attieksmi. 

 

Valodas kompetence 

Izprot atbilsmes starp skaņām un burtiem. 
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8.Mācību saturs/ Content 

4.–5. klase/Cycle (S4-S5) 

 

Komunikatīvā kompetence 

Runas satura un uzstāšanās plānošana un īstenošana. Informācijas ieguves avots – intervija. 

Informācijas apkopošana tabulās, shēmās un diagrammās. Tabulās, shēmās un diagrammās 

dotās informācijas pārveidošana vārdiskajā informācijā. 

Diskusija, diskusijas temats, jautājumi, savas attieksmes paušana diskusijā.  

Oficiālā un privātā saziņa, oficiāls ielūgums, apsveikums, aicinājums, vēstule, lūgums. 

Informācijas ticamība, būtiskums un daudzveidība. 

Saziņas temats, problēma, ideja, plāns. Saziņas veidi un līdzekļi. 

Klausīšanās un runāšana. Klausīšanās un runas izvērtēšana atbilstoši saziņas situācijai un 

informācijas būtiskumam, ticamībai. Runāšanas prasmes pilnīgošana, apzināti izvēloties 

valodas līdzekļus  

Valodas līdzekļu izvēle oficiālajā un privātajā saziņā. Runas plānošana un veidošana atbilstoši 

saziņas situācijai. Viedokļu argumentācija. Teksta un runas kvalitāte. 

Lasīšana. Dažādu lasīšanas stratēģiju izmantošana. Autora komunikatīvais nolūks. Galvenie 

teksta veidošanas līdzekļi un paņēmieni. Informācijas kritiska izvērtēšana un izmantošana. 

Rakstīšana. Rakstveida atstāsts ar pārsprieduma elementiem, vēstījums, apraksts, 

pārspriedums. Pieraksta tehnikas: tabulas, shēmas, diagrammas. Rakstītāja kultūras vērtēšana. 

Valodas kompetence 

Vispārīgās valodniecības jautājumi. 

Valoda kā zīmju sistēma. 

Valodas funkcijas, attīstība un pārmaiņas. 

Vārds. Fonētika. Pozicionālās skaņu mijas. Pārskats par vēsturiskām skaņu mijām un vēsturisko 

līdzskaņu zudumu, par šaurā un platā patskaņa [e] un [ē]  lietošanas nosacījumiem.  

Morfoloģija. Palīgvārdi. Prievārdi, to lietojums. Partikulas. Saikļi. Izsauksmes vārdi. 

Pārskats par vārdšķirām un to lietošanu.  

Gramatiskā homonīmija. 
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Leksikas slāņi, frazeoloģismi, emocionāli ekspresīvā leksika, vārdu nozīmes. 

Stilistika. Valodas funkcionālie stili – zinātniskais, populārzinātniskais, darījumu, sarunvalodas 

un publicistiskais stils. 

 

Leksikoloģija. Vecvārdi un jaunvārdi, apvidvārdi, svešvārdi, žargonismi. Frazeoloģismi. 

Vārdnīcas, to veidi. 

Teikums. Teikuma locekļi. Teikuma virslocekļi. Teikuma palīglocekļi: papildinātājs, 

apzīmētājs, apstākļi , pielikums. Vienlīdzīgi teikuma locekļi un to saistīšanas līdzekļi. 

Teikuma locekļu savrupināšana: savrupināts pielikums, apzīmētājs, apstākļi, divdabja teiciens. 

Paskaidrojošie vārdi un vārdu grupas. 

Iespraudumi: iesprausti vārdi un iesprausti teikumi. 

Salikts teikums. Sintaktiskie sakari starp salikta teikuma daļām: sakārtojums un pakārtojums. 

Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums. Palīgteikumu veidi.. Vienlīdzīgi palīgteikumi. 

Jaukts salikts teikums. Divdabim pakārtots palīgteikums un tiešā runa. 

Paskaidrojošas vārdu grupas. Tiešās runas teikumi. Citāts, tā iesaistīšana teikumā. 

Interpunkcija. Pārskats par pieturzīmju lietošanu teikumā. 

Teksts. Informācijas apkopošana shēmās, diagrammās, tabulās. Intervija, intervijas pieraksts. 

Pārspriedums. Teksta plānošana, rediģēšana, pilnīgošana. Konspekts, tēzes. Referāts. 

Atsauksme. 

Sociokultūras kompetence 

Valodu situācija un valodas politika; valsts valoda, dzimtā valoda un minoritātes valoda. 

Kulturoloģiska informācija tekstā. 

Runas kultūra un etiķete dažādās saziņas situācijās. 

Mācīšanās kompetence 

Informācijas pieraksta tehnikas. Uzziņu literatūras, vārdnīcu izmantošana. Metodes un 

paņēmieni valodas prasmju pilnveidei. Eiropas Valodu portfelis. 

Literatūra kā vārda māksla 

Literatūras veidi – lirika, epika, liroepiska, drāma. 

Literatūras žanru daudzveidība – dzejolis, fabula, balāde, poēma, literārā pasaka, īsais stāsts, 

novele, epifānija, mākslinieciskais apraksts, eseja, humoreska, romāns, luga; žanru pazīmes. 

Literārā darba valoda, tēlainās izteiksmes līdzekļi – epitets, salīdzinājums, personifikācija, 

metafora, hiperbola, simboli, sajūtu gleznas. 

Ritma elementi, atskaņas, vārsma, pants, verlibrs, valodas skaniskums dzejā. 
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Daiļdarba saturs, tematika, problemātika, ideja. 

Daiļdarba kompozīcija. 

Literārā darba varoņi, to nozīme sižeta risinājumā. 

Tēli, to veidojums. 

 Dabas tēlojums, vides un laika tēlojums literārā darbā. 

Literatūra un citi mākslas veidi (mūzika, tēlotājmāksla, dekoratīvi lietišķā māksla, kino, 

animācija, arhitektūra). 

Literārā darba ilustrācijas.  

Reālisms, romantisms, tautiskais romantisms.   

Latviešu un cittautu folkloras, mitoloģijas sižetu izmantojums literārajos darbos. 

Literārā darba uztvere, radošā darbība 

Ētiskās un estētiskās vērtības literārā darbā. 

Literārā darba emocionālā noskaņa. Izjūtu un pārdomu atklāsme, argumentējot savu viedokli. 

Literārā teksta izteiksmīga lasīšana un runāšana, lasītāja pozīcija. 

Literārā darba varoņu, tēlu, tajā pausto ideju, izteikto problēmu vērtējums mutvārdos un 

rakstveidā. 

Anotācija, atsauksme, recenzija par literāro darbu. 

Apraksts un vēstījums, pārspriedums, argumentētā eseja. 

Žanra pazīmju izmantojums jauna teksta veidošanai. 

Sava un citu paveiktā vērtējums.  

Savas pieredzes salīdzinājums ar literārajā darbā atklāto.  

Citu viedokļa noskaidrošana par literāro darbu un dažādu viedokļu salīdzināšana. 

 

Literatūra kā kultūras sastāvdaļa 

Latviešu un cittautu folklora, mīti un eposi. 

Literāro darbu tematiskā un žanriskā daudzveidība. 

Latviešu un cittautu folkloras tēlu un sižetu izmantojums literārajos darbos. 

Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu folklorā un literārajos darbos. Nacionālās identitātes 

apziņa, tās izpausme literatūrā. 

Literārajos darbos ietvertie kultūrvēsturiskie fakti. 

Tradicionālie, elektroniskie, audiovizuālie informācijas ieguves avoti. 

Muzeji un kultūrvēsturiskās vietas, literārā darba saistība ar kultūrvēsturisko vietu. 

Cilvēka mūža attēlojums folklorā. 

Literārā darba autora personība saistībā ar konkrēto daiļdarbu. 
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9. Mācību saturs/ Content 

 

6.-7. KLASE/ Cycle (S6-S7) 
 

Komunikatīvā un valodas kompetence 

Valodas saziņas funkcija. 

Starppersonu, grupu un publiskā saziņa. Mutvārdu un rakstveida saziņa. Privātā un oficiālā 

saziņa. 

Teksts kā komunikatīva vienība. Teksta komunikatīvais nolūks. Teksta uztvere un sapratne. 

Klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas stratēģijas. Informācijas avoti, to izvērtējums. 

Informācijas ieguve un apstrāde. Intervija, aptauja. Informācijas pieraksta veidi. 

Vārds. Vārda fonētiskais, morfoloģiskais un leksiskais aspekts. Ortoēpija un ortogrāfija. 

Teikums – teksta vienība. Teikuma un teksta sintakse. Interpunkcija. 

Teksts kā valodas vienība. Teksta struktūra. Teksta plānošana un veidošana. Argumentācija 

tekstā. Argumentētā eseja. Teksta pilnveidošana. Valodas līdzekļu mērķtiecīga izvēle un 

izmantošana tekstā. 

Valodas emocionāli ekspresīvie stili. 

Sarunvaloda. 

Valodas funkcionālie stili. 

Zinātniskais stils. Referāts. Pētnieciskais darbs. 

Publicistiskais stils.  

Darījumu stils. CV un motivācijas vēstule. 

Valodas stilu morfoloģisko, leksisko un sintaktisko īpatnību analīze. 

Leksikas sistēma lietojuma un cilmes aspektā. Dažādu vārdšķiru un sintaktisko konstrukciju 

leksikostilistiskais lietojums. 

Latviešu valodas normas stilistikā. 

Saziņas psiholoģiskie, sociālie un valodiskie aspekti. 

Efektīva saziņa. Tās veicinātāji un kavētāji. 

Valoda kā ietekmēšanas līdzeklis. Plašsaziņas līdzekļu valoda. 

 Diskusija. Tās plānošana, organizēšana, izvērtēšana. Diskusijas kultūra. 
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Publiskā runa. Publiskās runas veidi. Runas plānošana. Publiskā uzstāšanās. Verbālo un 

neverbālo līdzekļu izvēle diskusijā un publiskajā runā. 

. 

 

Sociokultūras kompetence 

Valodas funkcionalitāte. Valoda un runa. 

Valodas mainība un attīstība. Literārā valoda un dialekti. Valodas kultūra. 

Latviešu valodas nozīme multikulturālā sabiedrībā un starpkultūru dialogā. 

Valodu politika Latvijā. Valsts valoda un dzimtā valoda. 

Personīgā un valsts atbildība valodas saglabāšanā. 

Valoda un personības identitāte. 

Valoda un etniskā un nacionālā identitāte. 

Valoda kā cilvēces kultūras mantojums. 

 

Literatūra kā kultūras sastāvdaļa 

Literatūra Latvijā saistībā ar pasaules literatūras attīstības likumsakarībām. 

Literatūra kā viens no mākslas veidiem. 

Antīkās literatūras un teātra rašanās. Mīti un literatūra. 

Mītu izmantojums grieķu traģēdijā un reminiscences latviešu literatūrā. 

Cilvēka pašvērtības un humānisma ideju atspoguļojums renesanses literatūrā.  

Apgaismes idejas un to nozīme latviešu kultūrā. 

Laika un pasaules daudzveidīgais redzējums romantisma mākslā.  

Nacionālās kultūras rašanās un ideāla meklējumi tautiskajā romantismā.  

Sociālās kritikas nozīme reālisma mākslā. 

 Laikmeta pretrunu ietekme un izpausme modernisma mākslinieciskajos meklējumos. Zinātnes 

un filozofiskās domas attīstība un to saistība ar 20. gadsimta kultūras parādībām. 

Modernisma virzieni – Rietumu civilizācijas vērtību krīzes atklājēji.  

Politiskās varas faktora pastiprināšanās modernajā sabiedrībā un tās atklāsme mākslā.  
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Padomju okupācija un tās izraisītās sekas latviešu literatūras attīstībā; emigrācijas literatūras 

rašanās.  

Kultūras eklektisms postmodernajā sabiedrībā. 

 

Literatūra kā vārda māksla 

Literatūras virzieni, veidi, žanri, literārais darbs kā mākslinieciskais veselums. 

Literatūra kā viens no mākslas veidiem. Literārā teksta attiecības ar tā autoru un uztvērēju. 

Mitoloģisko priekšstatu un tēlu izmantojums dažādu laikmetu literārajos darbos. 

Antīkā traģēdija: žanra izveide, nostiprināšanās un savdabība.  

Dzejas, prozas un dramaturģijas attīstība renesansē.  

Cilvēka iekšējās brīvības meklējumi vācu apgaismotāju dramatiskajos darbos. 

Romantiskā varoņa pretrunīgā būtība un konflikts ar sabiedrību dzejā, prozā un dramaturģijā.  

Jaunromantisma izpausmes latviešu literatūrā. 

Sociālās dzīves un cilvēka psiholoģijas tēlojums reālisma prozā un dramaturģijā.  

Reālisma un romantisma elementu mākslinieciskā sintēze.  

Simbolisma un ekspresionisma iezīmes lirikā. 

Dažādu virzienu koeksistence latviešu literatūrā. 

 Novatorisms un tradīcija modernisma literatūras mākslinieciskajā izveidē.  

Dažādu modernisma literatūras virzienu attīstība latviešu emigrācijas literatūrā.  

Tendences 20. gadsimta 60.-80. gadu latviešu dzejā, prozā, dramaturģijā. 

Jaunākās tendences mūsdienu latviešu literatūrā. 

 

Literārā darba uztvere, radošā darbība 

 Literārā teksta daudzveidīgās interpretācijas iespējas. 

Lasīšanas kultūras pilnveide: estētiskā uztvere – apjēgta attieksme pret literāro darbu kā 

mākslas darbu. 

Objektīvais un subjektīvais literārā darba uztverē, analīzē, interpretācijā. 

Nozīmīgu izjūtu, pārdzīvojumu un atziņu analīze un vērtēšana. Autora, teksta un lasītāja 

attiecības un to dinamika. Jaunrades tekstu rakstīšana. 
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Rakstiska viedokļa izteikšana (pārspriedums par literatūru un citām mākslas parādībām, eseja, 

recenzija u.c.). 

Mutiska viedokļa izteikšana (diskusija, disputs, dialogs, literārā tiesa u.c.) 

Teksta vizuālā interpretēšana un ilustrēšana. 

Interaktīvas aktivitātes (drāmas elementu izmantošana)  

Pētnieciskais darbs (referāts, pētījums, projekts). 

Pētnieciskā darba prezentācija. 

10. Mācību sasniegumu vērtēšana un metodiskie paņēmieni/ 

Assessment 

Vērtēšana ir mācību procesa būtiska sastāvdaļa, kuras mērķis ir skolēna personības 

pilnveidošana un izaugsme. Skolēna mācību sasniegumi jāvērtē daudzpusīgi un objektīvi, lai 

realizētu:  

 prasību atklātības un skaidrības principu, kontrolējot mācību priekšmeta standartā 

noteikto obligātā mācību satura apguves pamatprasību apguvi;  

 pozitīvo sasniegumu summēšanas principu, reģistrējot pozitīvos sasniegumus visos 

mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņos – zināšanu iegaumēšanas un sapratnes, to 

lietošanas un patstāvīgas produktīvas darbības līmenī;  

 vērtējuma atbilstības principu, dodot skolēnam iespēju apliecināt savas zināšanas un 

prasmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, 

jautājumos, piemēros un situācijās;  

 vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības principu, izmantojot pārbaudes 

rakstos, mutvārdos un kombinēti, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un 

dažādus pārbaudes darbus (piemēram, diagnosticējošie darbi, kontroldarbi, praktiskie 

darbi, projektu darbi, ieskaites, eksāmeni);  

 vērtēšanas regularitātes principu, lai skolēnu un viņa vecākus informētu par iegūtajām 

zināšanām, apgūtajām prasmēm un mācību sasniegumu attīstības dinamiku;  

 vērtējuma obligātuma principu, izvirzot prasību, lai skolēns iesaistītos mācību procesā 

un iegūtu savām spējām atbilstošu vērtējumu.  
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  Mācību sasniegumu apraksti, iekļaujot visas kompetences, pirmā, otrā un trešā posma nobeigumā/ Common attainment 

descriptors for L1 at the end of Cycles 1, 2 and 3, covering all competences 

 

Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

9-10 Izcili A Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

   Lasīšana  Skolēns spēj izcili saprast un 

kritiski  atlasīt, interpretēt un 

analizēt  jebkāda veida un apjoma 

tekstus, izmantojot konkrētus 

faktus, uztver stilistiskas atšķirības, 

tieši un netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi, kas atbilst S3 līmenim. 

Valodas apguvē apgūst dažāda 

tipa, struktūras un valodas ziņā 

sarežģītus jebkāda veida tekstus, 

saprot un spēj kritiski vērtēt 

gandrīz visa veida rakstīto, uztvert 

pārnestā nozīmē lietotus vārdus un 

smalkas stilistiskas nozīmes 

nianses. 

Skolēns spēj izcili saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un  analizēt  jebkāda 

veida un apjoma tekstus, izmantojot 

konkrētus faktus, uztver stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, kas atbilst S5 līmenim. 

Valodas apguvē apgūst dažāda tipa, 

struktūras un valodas ziņā sarežģītus 

jebkāda veida tekstus, saprot un spēj 

kritiski vērtēt gandrīz visa veida rakstīto, 

uztvert pārnestā nozīmē lietotus vārdus un 

smalkas stilistiskas nozīmes nianses. 

 

Skolēns spēj izcili saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt jebkāda 

veida un apjoma tekstus, izmantojot 

konkrētus faktus, uztver stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, kas atbilst S7 līmenim. 

Valodas apguvē bez grūtībām un 

patstāvīgi apgūst dažāda tipa, struktūras 

un valodas ziņā sarežģītus jebkāda veida 

tekstus, saprot un spēj kritiski vērtēt visu 

veidu rakstīto, uztvert pārnestā nozīmē 

lietotus vārdus un smalkas stilistiskas 

nozīmes nianses. 

 

   Rakstīšana  

 

Skolēns spēj izcili rakstiski veidot 

plānveidīgus dažāda apjoma un 

stila konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam, kas 

saistīti ar ikdienas situācijām un 

vidi. Spēj skaidri, loģiski izklāstīt 

Skolēns spēj izcili rakstiski veidot 

plānveidīgus dažāda apjoma un stila 

konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam. Spēj skaidri, 

loģiski izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli rakstiski, nosaka teksta 

Skolēns izcili spēj  patstāvīgi un bez 

atbalsta rakstiski veidot plānveidīgus 

dažāda apjoma un stila tekstus 

atbilstoši uzdevumam un saturam.   

Spēj skaidri, loģiski izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli rakstiski, 
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Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

savas pārdomas un pamatot 

viedokli rakstiski, nosaka teksta 

kompozīciju, pamana tās 

atšķirības dažādos tekstos. Prot 

veidot gramatiski un stilistiski 

pareizi dažādu konstrukciju 

teikumus, lieto  tematam atbilstoša 

valodu un pamatotu vārdu izvēle. 

Darbā ievērots vienots stils. Spēj 

veidot tekstu sev raksturīgā stilā. 

Nenozīmīgas ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas.  

kompozīciju, pamana tās atšķirības 

dažādos tekstos. Prot veidot gramatiski 

un stilistiski pareizi  dažādu konstrukciju 

teikumus, lieto  tematam atbilstoša valodu 

un pamatotu  vārdu izvēle. Darbā ievērots 

vienots stils. Spēj veidot tekstu sev 

raksturīgā stilā. Nenozīmīgas ortogrāfijas 

un interpunkcijas kļūdas. Prot organizēt 

tekstu tā, lai izveidotā teksta struktūra 

palīdzētu lasītājam uztvert būtiskāko, 

pamatojot savu viedokli ar 

paskaidrojumiem, atbilstošiem 

piemēriem. 

novērtē teksta kompozīciju. Prot veidot 

gramatiski un stilistiski pareizi  dažādu 

konstrukciju teikumus, lieto  tematam 

atbilstoša valodu un pamatotu  vārdu 

izvēle. Darbā ievērots vienots stils. Spēj 

veidot tekstu sev raksturīgā stilā. 

Nenozīmīgas ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas. Prot organizēt 

tekstu tā, lai izveidotā teksta struktūra 

palīdzētu lasītājam uztvert būtiskāko, 

pamatojot savu viedokli ar 

paskaidrojumiem, atbilstošiem 

piemēriem. 

   Argumentācija 

/pamatojums/ 

Skolēns spēj izcili  skaidri izklāstīt 

savu viedokli par tēmām, kas 

saistītas ar ikdienas situācijām 

un vidi. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu 

izvēli, lieto piemērotus 

lingvistiskos līdzekļus.  

Skolēns spēj izcili skaidri izklāstīt savu 

viedokli,  izsakot argumentus. Interpretē 

un izvērtē informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu izvēli, 

lieto piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  

 

 

Skolēns izcili spēj patstāvīgi un skaidri 

izklāstīt savu viedokli, izsakot 

argumentus. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu izvēli, 

lieto piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  
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Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

9-10 Izcili A Interpretēšana  Skolēns spēj izcili saprast un 

kritiski atlasīt un interpretēt,   

jebkāda veida un apjoma tekstus, 

kas atbilst S3 līmenim. Prot, 

izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi. 

Skolēns spēj izcili saprast, kritiski  atlasīt 

un  interpretēt jebkāda veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S5 līmenim. Prot, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi. 

 

Skolēns izcili spēj patstāvīgi saprast, 

kritiski  atlasīt un interpretēt jebkāda veida 

un apjoma tekstus, kas atbilst S7 līmenim. 

Prot, izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi. 

   Mācību 

priekšmeta 

pārzināšana 

Skolēns izcili pārzina apgūtās 

valodas normas un pamato to 

lietojumu, izmantojot lingvistisko 

terminoloģiju (literārā teksta, 

gramatisko struktūru un vārdu 

krājuma) attīstīšanai, izmantojot  

sociolingvistisku  un 

psiholingvistiku, kas atbilst S3 

līmenim.  

Skolēns izcili pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma) attīstīšanai,  kas atbilst S5 

līmenim. Valodas nozīmi  saista ar citiem 

mācību priekšmetiem (vēsturi, filozofiju 

u.c.). 

 

Skolēns izcili pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma attīstīšanai), izmantojot  

sociolingvistisku  un psiholingvistiku,  kas 

atbilst S7 līmenim. Valodas nozīmi 

patstāvīgi saista ar citiem mācību  

priekšmetiem (vēsturi, filozofiju u.c.). 

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns spēj izcili saprast un 

analizēt jebkāda veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S3 līmenim. 

Skolēns izcili spēj plānot un veidot 

strukturētu tekstu, kas atbilst S3 

līmenim. Patstāvīgi sagatavo  

vienkāršus  tekstus, kas  saistīti ar 

ikdienas situācijām un vidi. 

Skolēns spēj izcili saprast un analizēt   

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S5 līmenim Skolēns izcili spēj 

plānot un veidot strukturētu tekstu, kas 

atbilst S5 līmenim. Patstāvīgi  sagatavo 

dažādu veidu tekstus. 

Skolēns spēj izcili saprast un analizēt   

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim Skolēns izcili spēj 

patstāvīgi plānot un veidot strukturētu 

tekstu, kas atbilst S7 līmenim. Patstāvīgi  

sagatavo dažādu veidu tekstus, izmanto 

dažādas sintaktiskās konstrukcijas.  
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Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

9-10 Izcili A Kritiskā domāšana  Skolēns spēj izcili pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus ikdienas 

situācijās. 

 

Skolēns spēj izcili pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

ikdienas situācijās. 

Skolēns spēj izcili pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

   Tikai mutvārdu sniegumam 

   Runāšana  Skolēns spēj izcili,  brīvi un raiti 

izteikties, izvēlēties piemērotus 

vārdus un izteicienus, brīvi uzsākt 

un uzturēt sarunu par dažādām 

ikdienas situācijām, kas atbilst S3 

līmenim. Spēj skaidri, loģiski, 

strukturēti izklāstīt savas pārdomas 

un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto 

plašu vārdu un izteiksmes līdzekļu 

klāstu, prot veidot izvērstu 

monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj atbildēt uz 

replikām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos 

vārdus izteikumā un motivētas 

pauzes.  

Skolēns spēj izcili, brīvi un raiti izteikties, 

izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus, brīvi uzsākt un uzturēt sarunu 

par dažādiem, t.sk. sarežģītiem tematiem, 

kas atbilst  S5 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto plašu 

vārdu un izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot izvērstu monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj spontāni atbildēt 

uz replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  

Skolēns spēj izcili brīvi un raiti izteikties, 

izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus, brīvi uzsākt un uzturēt sarunu 

par dažādiem, t.sk. sarežģītiem tematiem, 

kas atbilst S7 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto plašu 

vārdu un izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot izvērstu monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj spontāni atbildēt 

uz replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  
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Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

8-8.9 Ļoti  labi  B Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

   Lasīšana  Skolēns spēj ļoti labi saprast un  

analizēt dažāda veida un apjoma 

tekstus, izmantojot konkrētus 

faktus, uztver stilistiskas atšķirības, 

tieši un netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi, kas atbilst S3 līmenim. 

Valodas apguvē   apgūst dažāda 

tipa, struktūras un valodas ziņā 

sarežģītus  tekstus, saprot un spēj 

kritiski vērtēt gandrīz visa veida 

rakstīto, uztvert pārnestā nozīmē 

lietotus vārdus un stilistiskas 

nozīmes nianses. 

Skolēns spēj ļoti labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt dažāda veida 

un apjoma tekstus, izmantojot konkrētus 

faktus, uztver stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu nozīmi, 

kas atbilst S5 līmenim. 

Valodas apguvē  patstāvīgi apgūst dažāda 

tipa, struktūras un valodas ziņā sarežģītus 

dažāda veida tekstus, saprot un spēj 

kritiski vērtēt gandrīz visa veida rakstīto, 

uztvert pārnestā nozīmē lietotus vārdus un 

stilistiskas nozīmes nianses. 

Skolēns spēj ļoti labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt jebkāda 

veida un apjoma tekstus, izmantojot 

konkrētus faktus, uztver stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, kas atbilst S7 līmenim. 

Valodas apguvē  patstāvīgi apgūst dažāda 

tipa, struktūras un valodas ziņā sarežģītus 

jebkāda veida tekstus, saprot un spēj 

kritiski vērtēt gandrīz visa veida rakstīto, 

uztvert pārnestā nozīmē lietotus vārdus un 

smalkas stilistiskas nozīmes nianses. 

   Rakstīšana Skolēns spēj ļoti labi rakstiski 

veidot plānveidīgus dažāda 

apjoma un stila konkrētus 

tekstus atbilstoši uzdevumam un 

saturam, kas saistīti ar ikdienas 

situācijām un vidi. Spēj skaidri, 

loģiski izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli rakstiski, nosaka 

teksta kompozīciju, pamana tās 

atšķirības dažādos tekstos. 

Ļoti labi prot veidot gramatiski un 

stilistiski pareizi  dažādu 

konstrukciju teikumus, lieto  

Skolēns ļoti labi spēj  patstāvīgi un bez 

atbalsta rakstiski veidot plānveidīgus 

dažāda apjoma un stila tekstus 

atbilstoši uzdevumam un saturam.   

Spēj skaidri, loģiski izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli rakstiski, 

novērtē teksta kompozīciju. Ļoti labi 

prot veidot gramatiski un stilistiski pareizi  

dažādu konstrukciju teikumus, lieto  

tematam atbilstoša valodu un pamatotu  

vārdu izvēle. Darbā ievērots vienots stils. 

Spēj veidot tekstu sev raksturīgā stilā. 

Dažas ortogrāfijas un interpunkcijas 

Skolēns ļoti labi  spēj  patstāvīgi un bez 

atbalsta rakstiski veidot plānveidīgus 

dažāda apjoma un stila tekstus 

atbilstoši uzdevumam un saturam.   

Spēj skaidri, loģiski izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli rakstiski, 

novērtē teksta kompozīciju. Ļoti labi 

prot veidot gramatiski un stilistiski pareizi  

dažādu konstrukciju teikumus, lieto  

tematam atbilstoša valodu un pamatotu  

vārdu izvēle. Darbā ievērots vienots stils. 

Spēj veidot tekstu sev raksturīgā stilā. 

Dažas ortogrāfijas un interpunkcijas 
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Balles Vērtējums  Līmenis Apraksts 

    1 posma nobeigumā skolēnam 

jāspēj 

2 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 3 posma nobeigumā skolēnam jāspēj 

tematam atbilstoša valodu un 

pamatotu  vārdu izvēle. Darbā 

ievērots vienots stils. Spēj veidot 

tekstu sev raksturīgā stilā. Dažas 

ortogrāfijas un interpunkcijas 

kļūdas. 

kļūdas. Prot organizēt tekstu tā, lai 

izveidotā teksta struktūra palīdzētu 

lasītājam uztvert būtiskāko, pamatojot 

savu viedokli ar paskaidrojumiem, 

atbilstošiem piemēriem. 

kļūdas. Prot organizēt tekstu tā, lai 

izveidotā teksta struktūra palīdzētu 

lasītājam uztvert būtiskāko, pamatojot 

savu viedokli ar paskaidrojumiem, 

atbilstošiem piemēriem. 

   Argumentācija 

/pamatošana/ 

Skolēns ļoti labi spēj skaidri 

izklāstīt savu viedokli par ikdienas 

situācijām un vidi, izsakot 

argumentus. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu 

izvēli, lieto piemērotus 

lingvistiskos līdzekļus.  

Skolēns ļoti labi spēj  skaidri izklāstīt savu 

viedokli par konkrētām tēmām, izsakot 

argumentus. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu izvēli, 

lieto piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  

 

Skolēns ļoti labi spēj patstāvīgi un skaidri 

izklāstīt savu viedokli par dažādām 

tēmām, izsakot argumentus. Interpretē un 

izvērtē informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu izvēli, 

lieto piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  
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8-8.9 Ļoti labi B Interpretēšana  Skolēns ļoti labi spēj saprast, 

kritiski  atlasīt un interpretēt 

dažāda veida tekstus, kas atbilst S3 

līmenim. Prot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un 

netieši izteikto domu un vārdu 

nozīmi. 

Skolēns ļoti labi spēj saprast, kritiski  

atlasīt un interpretēt dažāda veida un 

apjoma tekstus, kas atbilst S5 līmenim. 

Ļoti labi prot, izmantojot konkrētus 

faktus, uztvert stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu nozīmi, 

formulēt hipotēzi. 

 

Skolēns spēj ļoti labi patstāvīgi saprast, 

kritiski atlasīt un interpretēt jebkāda veida 

un apjoma tekstus, kas atbilst S7 līmenim. 

Ļoti labi prot, izmantojot konkrētus 

faktus, uztvert stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu nozīmi, 

formulēt hipotēzi. 

    Mācību 

priekšmeta 

pārzināšana 

Skolēns ļoti labi pārzina apgūtās 

valodas normas un pamato to 

lietojumu, izmantojot lingvistisko 

terminoloģiju (literārā teksta, 

gramatisko struktūru un vārdu 

krājuma attīstīšanai),  kas atbilst S3 

līmenim.  

Skolēns ļoti labi pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma attīstīšanai),  kas atbilst S5 

līmenim. Valodas nozīmi patstāvīgi  saista 

ar citiem mācību  priekšmetiem (vēsturi, 

filozofiju u.c.). 

Skolēns ļoti labi  pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma attīstīšanai), izmantojot  

sociolingvistiku  un psiholingvistiku,  kas 

atbilst S7 līmenim. Valodas nozīmi 

patstāvīgi  saista ar citiem mācību  

priekšmetiem (vēsturi, filozofiju u.c.). 

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns spēj ļoti labi saprast un 

analizēt dažāda veida tekstus, kas 

atbilst S3 līmenim. 

Skolēns ļoti labi  spēj plānot un 

veidot strukturētu tekstu, kas atbilst 

S3 līmenim. Patstāvīgi  sagatavo  

vienkāršus  tekstus, kas  saistīti ar 

ikdienas situācijām un vidi. 

Skolēns spēj ļoti labi saprast un analizēt  

dažāda veida un apjoma tekstus, kas atbilst 

S5 līmenim Skolēns ļoti labi spēj plānot 

un veidot strukturētu tekstu, kas atbilst S5 

līmenim. Patstāvīgi sagatavo dažādu 

veidu tekstus, izmanto dažādas 

sintaktiskās konstrukcijas. 

 

Skolēns spēj ļoti labi saprast un analizēt   

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim Skolēns ļoti labi spēj 

patstāvīgi plānot un veidot strukturētu 

tekstu, kas atbilst S7 līmenim. Patstāvīgi  

sagatavo dažādu veidu tekstus, izmanto 

dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 
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8-8.9 Ļoti labi B Kritiskā domāšana  Skolēns spēj ļoti labi pārvaldīt 

dažādus komunikatīvos līdzekļus 

ikdienas  situācijā. 

 

Skolēns spēj ļoti labi pārvaldīt dažādus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

ikdienas situācijā. 

Skolēns spēj ļoti labi pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

   Tikai mutvārdu sniegumam 

   Runāšana  Skolēns spēj ļoti labi izteikties, 

izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus,  uzsākt un uzturēt 

sarunu par dažādām ikdienas 

situācijām, kas atbilst S3 līmenim. 

Spēj skaidri, loģiski, strukturēti 

izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli. Skolēns ļoti labi 

pārzina valodas semantisko 

struktūru, lieto plašu vārdu un 

izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot  gan monologu, gan 

iesaistīties dialogā. Spēj atbildēt uz 

replikām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos 

vārdus  

Skolēns spēj ļoti labi izteikties, izvēlēties 

piemērotus vārdus un izteicienus, brīvi 

uzsākt un uzturēt sarunu par dažādiem 

tematiem, kas atbilst S5 līmenim. Spēj 

skaidri, loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Skolēns 

labi pārzina valodas semantisko struktūru, 

lieto plašu vārdu un izteiksmes līdzekļu 

klāstu, prot veidot gan  izvērstu monologu, 

gan pilnvērtīgi iesaistīties dialogā. Spēj 

atbildēt uz replikām. Atpazīst runas 

situācijas un pielāgo runas stilu tām. 

Izmanto  runas intonācijas izceļot 

nepieciešamos vārdus izteikumā un 

motivētas pauzes.  

 

Skolēns spēj ļoti labi  izteikties, izvēlēties 

piemērotus vārdus un izteicienus, uzsākt 

un uzturēt sarunu par dažādiem, t.sk. 

sarežģītiem tematiem, kas atbilst S7 

līmenim. Spēj skaidri, loģiski, strukturēti 

izklāstīt savas pārdomas un pamatot 

viedokli. Skolēns ļoti labi pārzina valodas 

semantisko struktūru, lieto plašu vārdu un 

izteiksmes līdzekļu klāstu, prot veidot gan  

izvērstu monologu, gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj atbildēt uz 

replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  
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7-7.9 Labi C Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

   Lasīšana Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt  

jebkāda veida un apjoma tekstus, 

izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi, kas atbilst S3 līmenim. 

Apgūst dažāda tipa, struktūras un 

valodas ziņā sarežģītus jebkāda 

veida tekstus, saprot un spēj kritiski 

vērtēt gandrīz visa veida rakstīto, 

uztvert pārnestā nozīmē lietotus 

vārdus. 

Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt  jebkāda 

veida un apjoma tekstus, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, kas atbilst S5 līmenim. 

Apgūst dažāda tipa, struktūras un valodas 

ziņā sarežģītus jebkāda veida tekstus, 

saprot un spēj kritiski vērtēt gandrīz visa 

veida rakstīto, uztvert pārnestā nozīmē 

lietotus vārdus. 

Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt un analizēt  jebkāda 

veida un apjoma tekstus, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, kas atbilst S7 līmenim. 

Patstāvīgi apgūst dažāda tipa, struktūras 

un valodas ziņā sarežģītus jebkāda veida 

tekstus, saprot un spēj kritiski vērtēt 

gandrīz visa veida rakstīto, uztvert 

pārnestā nozīmē lietotus vārdus. 

   Rakstīšana Skolēns spēj labi rakstiski veidot 

plānveidīgus dažāda apjoma un 

stila konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam, kas 

saistīti ar ikdienas situācijām un 

vidi. Spēj skaidri, loģiski izklāstīt 

savas pārdomas un pamatot 

viedokli rakstiski. Prot veidot 

gramatiski un stilistiski pareizi  

dažādu konstrukciju teikumus, 

lieto  tematam atbilstoša valodu un 

pamatotu  vārdu izvēle. Darbā 

ievērots vienots stils. Spēj veidot 

Skolēns  spēj labi rakstiski veidot 

plānveidīgus dažāda apjoma un stila 

konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam. Spēj skaidri, 

loģiski izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli rakstiski, nosaka teksta 

kompozīciju, pamana tās atšķirības 

dažādos tekstos. Prot veidot gramatiski 

un stilistiski pareizi  dažādu konstrukciju 

teikumus, lieto  tematam atbilstoša valodu 

un pamatotu  vārdu izvēle. Darbā ievērots 

vienots stils. Spēj veidot tekstu sev 

raksturīgā stilā. Pieļauj  ortogrāfijas un 

Skolēns spēj  labi bez atbalsta rakstiski 

veidot plānveidīgus dažāda apjoma un 

stila tekstus atbilstoši uzdevumam un 

saturam.   Spēj skaidri, loģiski izklāstīt 

savas pārdomas un pamatot viedokli 

rakstiski, novērtē teksta kompozīciju. 

Prot veidot gramatiski un stilistiski pareizi  

dažādu konstrukciju teikumus, lieto  

tematam atbilstoša valodu un pamatotu  

vārdu izvēle. Darbā ievērots vienots stils. 

Spēj veidot tekstu sev raksturīgā stilā. 

Pieļauj ortogrāfijas un interpunkcijas 

kļūdas. Prot organizēt tekstu tā, lai 
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tekstu sev raksturīgā stilā. Pieļauj 

ortogrāfijas un interpunkcijas 

kļūdas. 

 

interpunkcijas kļūdas. Prot organizēt 

tekstu tā, lai izveidotā teksta struktūra 

palīdzētu lasītājam uztvert būtiskāko, 

pamatojot savu viedokli ar 

paskaidrojumiem, atbilstošiem 

piemēriem. 

izveidotā teksta struktūra palīdzētu 

lasītājam uztvert būtiskāko, pamatojot 

savu viedokli ar paskaidrojumiem, 

atbilstošiem piemēriem. 

 

   Argumentācija 

/pamatojums/ 

Skolēns spēj  labi  izklāstīt savu 

viedokli par tēmām, kas saistītas 

ar ikdienas situācijām un vidi. 

Interpretē un izvērtē informāciju, 

noskaidro dažādus viedokļus, 

skaidri pamato savu izvēli, lieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  

Skolēns spēj labi izklāstīt savu viedokli,  

izsakot argumentus. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, pamato savu izvēli, lieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  

 

 

Skolēns spēj  labi, patstāvīgi un skaidri 

izklāstīt savu viedokli, izsakot 

argumentus. Interpretē un izvērtē 

informāciju, noskaidro dažādus 

viedokļus, skaidri pamato savu izvēli, 

lieto piemērotus lingvistiskos līdzekļus.  
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7-7.9 Labi C Interpretēšana Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt, analizēt  jebkāda 

veida un apjoma tekstus, kas atbilst 

S3 līmenim. Prot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un 

netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi. 

Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt, analizēt  jebkāda veida 

un apjoma tekstus, kas atbilst S5 līmenim. 

Prot, izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi. 

 

Skolēns spēj labi saprast un kritiski  

atlasīt, interpretēt, analizēt  jebkāda veida 

un apjoma tekstus, kas atbilst S7 līmenim. 

Prot, izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi. 

 

   Mācību 

priekšmeta 

pārzināšana 

Skolēns labi  pārzina apgūtās 

valodas normas un pamato to 

lietojumu, izmantojot lingvistisko 

terminoloģiju (literārā teksta, 

gramatisko struktūru un vārdu 

krājuma) attīstīšanai, izmantojot  

sociolingvistiku  un 

psiholingvistiku,  kas atbilst S3 

līmenim. 

Skolēns labi  pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma) attīstīšanai,  kas atbilst S5 

līmenim. Valodas nozīmi  saista ar citiem 

mācību  priekšmetiem (vēsturi, filozofiju 

u.c.). 

 

Skolēns labi pārzina apgūtās valodas 

normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma attīstīšanai), izmantojot  

sociolingvistiku  un psiholingvistiku,  kas 

atbilst S7 līmenim. Valodas nozīmi 

patstāvīgi  saista ar citiem mācību  

priekšmetiem (vēsturi, filozofiju u.c.). 

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns spēj labi plānot un veidot 

strukturētu tekstu, kas atbilst S3 

līmenim. Patstāvīgi  sagatavo  

vienkāršus  tekstus, kas  saistīti ar 

ikdienas situācijām un vidi. 

Skolēns spēj labi plānot un veidot 

strukturētu tekstu, kas atbilst S5 līmenim. 

Patstāvīgi  sagatavo dažāda veida tekstus. 

 

Skolēns spēj labi un patstāvīgi plānot un 

veidot strukturētu tekstu, kas atbilst S7 

līmenim. Patstāvīgi  sagatavo dažāda 

veida tekstus, izmanto dažādas 

sintaktiskās konstrukcijas. 
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7-7.9 Labi C Kritiskā domāšana Skolēns spēj labi  pārvaldīt 

komunikatīvos līdzekļus ikdienas 

situācijās. 

 

Skolēns spēj labi pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

komunikatīvajiem izaicinājumiem 

ikdienas situācijās. 

Skolēns spēj labi pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

   Tikai mutiskajam sniegumam 

   Runāšana Skolēns spēj labi, brīvi un raiti 

izteikties, izvēlēties piemērotus 

vārdus un izteicienus, brīvi uzsākt 

un uzturēt sarunu par dažādām 

ikdienas situācijām, kas atbilst S3 

līmenim. Spēj skaidri, loģiski, 

strukturēti izklāstīt savas pārdomas 

un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto 

plašu vārdu un izteiksmes līdzekļu 

klāstu, prot veidot monologu gan 

pilnvērtīgi iesaistīties dialogā. Spēj 

atbildēt uz replikām. Izmanto  

runas intonācijas izceļot 

nepieciešamos vārdus izteikumā un 

motivētas pauzes.  

Skolēns spēj labi, brīvi un raiti izteikties, 

izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus, brīvi uzsākt un uzturēt sarunu 

par dažādiem, t.sk. sarežģītiem tematiem, 

kas atbilst  S5 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto plašu 

vārdu un izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot izvērstu monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj spontāni atbildēt 

uz replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  

 

Skolēns spēj labi,  brīvi un raiti izteikties, 

izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus, brīvi uzsākt un uzturēt sarunu 

par dažādiem, t.sk. sarežģītiem tematiem, 

kas atbilst S7 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto plašu 

vārdu un izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot izvērstu monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj spontāni atbildēt 

uz replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  
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6-6.9 Gandrīz labi D Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

Lasīšana Skolēns spēj pietiekami saprast un 

kritiski  atlasīt, interpretēt, analizēt  

jebkāda veida un apjoma tekstus, 

izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskas atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi, kas atbilst S3 līmenim. 

Skolēns spēj  pietiekami saprast un 

kritiski  atlasīt, interpretēt, analizēt  

jebkāda veida un apjoma tekstus, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, kas atbilst S5 

līmenim. 

Skolēns spēj pietiekami  saprast un 

kritiski  atlasīt un vērtēt, interpretēt, 

analizēt jebkāda veida un apjoma tekstus, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, kas atbilst S7 

līmenim. 

   Rakstīšana Skolēns spēj pietiekami labi 

rakstiski veidot plānveidīgus 

dažāda apjoma un stila 

konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam, kas 

saistīti ar ikdienas situācijām un 

vidi. Spēj skaidri, loģiski izklāstīt 

savas pārdomas un pamatot 

viedokli rakstiski. Prot veidot 

gramatiski un stilistiski pareizi  

dažādu konstrukciju teikumus, 

lieto  tematam atbilstoša valodu un 

pamatotu  vārdu izvēle. Darbā 

ievērots vienots stils. Spēj veidot 

tekstu sev raksturīgā stilā. Bieži  

pieļauj ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdas. 

Skolēns  spēj pietiekami labi rakstiski 

veidot plānveidīgus dažāda apjoma un 

stila konkrētus tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam. Spēj skaidri, 

loģiski izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli rakstiski, nosaka teksta 

kompozīciju, pamana tās atšķirības 

dažādos tekstos. Prot veidot gramatiski 

un stilistiski pareizi  dažādu konstrukciju 

teikumus, lieto  tematam atbilstoša valodu 

un pamatotu  vārdu izvēle. Darbā ievērots 

vienots stils. Spēj veidot tekstu sev 

raksturīgā stilā. Bieži pieļauj  ortogrāfijas 

un interpunkcijas kļūdas. Prot organizēt 

tekstu tā, lai izveidotā teksta struktūra 

palīdzētu lasītājam uztvert būtiskāko, 

pamatojot savu viedokli ar 

paskaidrojumiem, atbilstošiem 

piemēriem. 

Skolēns spēj pietiekami  labi bez atbalsta 

rakstiski veidot plānveidīgus dažāda 

apjoma un stila tekstus atbilstoši 

uzdevumam un saturam.   Spēj skaidri, 

loģiski izklāstīt savas pārdomas un 

pamatot viedokli rakstiski, novērtē teksta 

kompozīciju. Prot veidot gramatiski un 

stilistiski pareizi  dažādu konstrukciju 

teikumus, lieto  tematam atbilstoša valodu 

un pamatotu  vārdu izvēle. Darbā ievērots 

vienots stils. Spēj veidot tekstu sev 

raksturīgā stilā. Bieži pieļauj ortogrāfijas 

un interpunkcijas kļūdas. Prot organizēt 

tekstu tā, lai izveidotā teksta struktūra 

palīdzētu lasītājam uztvert būtiskāko, 

pamatojot savu viedokli ar 

paskaidrojumiem, atbilstošiem 

piemēriem. 
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   Argumentācija 

/pamatojums/ 

Skolēns spēj  pietiekami labi    

izklāstīt savu viedokli par tēmām, 

kas saistītas ar ikdienas 

situācijām un vidi. Interpretē un 

izvērtē informāciju, noskaidro 

dažādus viedokļus, pamato savu 

izvēli, lieto piemērotus 

lingvistiskos līdzekļus.  

Skolēns spēj pietiekami labi  izklāstīt 

savu viedokli,  izsakot argumentus. 

Interpretē un izvērtē informāciju, 

noskaidro dažādus viedokļus, pamato 

savu izvēli, lieto piemērotus lingvistiskos 

līdzekļus.  

 

Skolēns spēj  pietiekami labi izklāstīt 

savu viedokli, izsakot argumentus. 

Interpretē un izvērtē informāciju, 

noskaidro dažādus viedokļus, skaidri 

pamato savu izvēli, lieto piemērotus 

lingvistiskos līdzekļus. 
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6-6.9 Gandrīz labi D Interpretācija Skolēns spēj pietiekami  labi 

saprast un kritiski  atlasīt, 

interpretēt, analizēt  jebkāda veida 

un apjoma tekstus, kas atbilst S3 

līmenim. Prot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskas atšķirības, tieši un 

netieši izteikto domu, vārdu 

nozīmi. 

Skolēns spēj pietiekami labi saprast un 

kritiski  atlasīt, interpretēt, analizēt  

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S5 līmenim. Prot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, formulēt hipotēzi. 

Skolēns spēj pietiekami labi  saprast un 

kritiski  atlasīt, interpretēt, analizēt  

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim. Prot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert stilistiskas 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi, formulēt hipotēzi. 

   Mācību 

priekšmeta 

pārzināšana 

Skolēns pietiekami labi  pārzina 

apgūtās valodas normas un pamato 

to lietojumu, izmantojot 

lingvistisko terminoloģiju (literārā 

teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma) attīstīšanai, 

izmantojot  sociolingvistiku  un 

psiholingvistiku,  kas atbilst S3 

līmenim. 

Skolēns pietiekami labi  pārzina apgūtās 

valodas normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma) attīstīšanai,  kas atbilst S5 

līmenim. Valodas nozīmi  saista ar citiem 

mācību  priekšmetiem (vēsturi, filozofiju 

u.c.). 

 

Skolēns pietiekami  labi pārzina apgūtās 

valodas normas un pamato to lietojumu, 

izmantojot lingvistisko terminoloģiju 

(literārā teksta, gramatisko struktūru un 

vārdu krājuma attīstīšanai), izmantojot  

sociolingvistiku  un psiholingvistiku,  kas 

atbilst S7 līmenim. Valodas nozīmi 

patstāvīgi  saista ar citiem mācību  

priekšmetiem (vēsturi, filozofiju u.c.). 

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns spēj pietiekami labi 

plānot un veidot strukturētu tekstu, 

kas atbilst S3 līmenim. Patstāvīgi  

sagatavo  vienkāršus  tekstus, kas  

saistīti ar ikdienas situācijām un 

vidi. 

 

Skolēns spēj pietiekami labi plānot un 

veidot strukturētu tekstu, kas atbilst S5 

līmenim. Patstāvīgi  sagatavo dažāda 

veida tekstus. 

 

Skolēns spēj pietiekami labi un patstāvīgi 

plānot un veidot strukturētu tekstu, kas 

atbilst S7 līmenim. Patstāvīgi  sagatavo 

dažāda veida tekstus, izmanto dažādas 

sintaktiskās konstrukcijas. 
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6-6.9 Gandrīz labi D Kritiskā domāšana  Skolēns spēj pietiekami  labi  

pārvaldīt komunikatīvos līdzekļus 

ikdienas situācijās. 

 

Skolēns spēj pietiekami labi pārvaldīt 

visus komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

komunikatīvajiem izaicinājumiem 

ikdienas situācijās. 

Skolēns spēj pietiekami labi pārvaldīt 

visus komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

visiem komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

   Tikai mutiskajam sniegumam 

   Runāšana  Skolēns spēj pietiekami  labi, brīvi 

un raiti izteikties, izvēlēties 

piemērotus vārdus un izteicienus, 

brīvi uzsākt un uzturēt sarunu par 

dažādām ikdienas situācijām, kas 

atbilst S3 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. 

Pārzina valodas semantisko 

struktūru, lieto plašu vārdu un 

izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj atbildēt uz 

replikām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos 

vārdus izteikumā un motivētas 

pauzes.  

Skolēns spēj pietiekami labi, brīvi un raiti 

izteikties, izvēlēties piemērotus vārdus un 

izteicienus, brīvi uzsākt un uzturēt sarunu 

par dažādiem, t.sk. sarežģītiem tematiem, 

kas atbilst  S5 līmenim. Spēj skaidri, 

loģiski, strukturēti izklāstīt savas 

pārdomas un pamatot viedokli. Pārzina 

valodas semantisko struktūru, lieto plašu 

vārdu un izteiksmes līdzekļu klāstu, prot 

veidot izvērstu monologu gan pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Spēj spontāni atbildēt 

uz replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  

Skolēns spēj pietiekami labi,  brīvi un 

raiti izteikties, izvēlēties piemērotus 

vārdus un izteicienus, brīvi uzsākt un 

uzturēt sarunu par dažādiem, t.sk. 

sarežģītiem tematiem, kas atbilst S7 

līmenim. Spēj skaidri, loģiski, strukturēti 

izklāstīt savas pārdomas un pamatot 

viedokli. Pārzina valodas semantisko 

struktūru, lieto plašu vārdu un izteiksmes 

līdzekļu klāstu, prot veidot izvērstu 

monologu gan pilnvērtīgi iesaistīties 

dialogā. Spēj spontāni atbildēt uz 

replikām. Atpazīst runas situācijas un 

pielāgo runas stilu tām. Izmanto  runas 

intonācijas izceļot nepieciešamos vārdus 

izteikumā un motivētas pauzes.  
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5-5.9 Apmierinoši E Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

   Lasīšana Skolēns saprot literārus un 

neliterārus tekstus par zināmu vai 

apgūtu tematiku, kas atbilst 

S3līmenim. Prot atrast  

nepieciešamo informāciju, 

analizēt, izmantojot konkrētus 

faktus. 

Skolēns saprot literārus un neliterārus 

tekstus par zināmu vai apgūtu tematiku, 

kas atbilsts S5 līmenim. Patstāvīgi prot 

atrast  nepieciešamo informāciju, analizēt, 

izmantojot konkrētus faktus. 

Skolēns saprot literārus un neliterārus 

tekstus par zināmu vai apgūtu tematiku, 

kas atbilsts S7 līmenim. Patstāvīgi prot 

atrast  nepieciešamo informāciju, analizēt, 

izmantojot konkrētus faktus. 

   Rakstīšana Skolēns prot veidot strukturētus 

tekstus atbilstoši uzdevumam un 

saturam. Skolēns prot vienkārši 

izklāstīt savas domas par ikdienas 

situācijām, vidi un literārajiem 

darbiem, izvēloties ne vienmēr 

pārliecinošus faktus. Vienkāršas 

teikuma konstrukcijas. Mēģina 

ievērot tematam un stilam 

atbilstošu valodu, ierobežots vārdu 

krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila 

kļūdas dažkārt traucē uztvert 

tekstu. Nepietiekami skaidra teksta 

organizācija un plānojums. 

Skolēns prot veidot strukturētus tekstus 

atbilstoši uzdevumam un saturam. Skolēns 

prot vienkārši izklāstīt savas domas,  

izvēloties un izmantojot ne vienmēr 

pārliecinošus argumentus un pareizus 

faktus. Vienkāršas teikuma konstrukcijas. 

Mēģina ievērot tematam un stilam 

atbilstošu valodu, ierobežots vārdu 

krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdas 

dažkārt traucē uztvert tekstu. 

Nepietiekami skaidra teksta organizācija 

un plānojums. 

Skolēns patstāvīgi prot veidot strukturētus 

tekstus atbilstoši uzdevumam un saturam. 

Skolēns prot vienkārši izklāstīt savas 

domas,  izvēloties un izmantojot ne 

vienmēr pārliecinošus argumentus un 

pareizus faktus. Vienkāršas teikuma 

konstrukcijas. Mēģina ievērot tematam un 

stilam atbilstošu valodu, ierobežots vārdu 

krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdas 

dažkārt traucē uztvert tekstu. 

Nepietiekami skaidra teksta organizācija 

un plānojums. 
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   Argumentācija 

/pamatojums/ 

Skolēns spēj izklāstīt savu viedokli 

par dažādiem tematiem, kas saistīti 

ar ikdienas situācijām un vidi un 

atbilst S3 līmenim. Skolēns izsaka 

savu viedokli, taču trūkst 

mērķtiecības faktu atlasē. Skolēns 

izvērtē informāciju, cenšas 

noskaidrot dažādus viedokļus, 

pamato savu izvēli, lieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 

Skolēns spēj patstāvīgi izklāstīt savu 

viedokli par dažādiem tematiem, kas 

atbilst S5 līmenim, izsakot argumentus, 

taču trūkst mērķtiecības faktu atlasē. 

Skolēns izvērtē informāciju, cenšas 

noskaidrot dažādus viedokļus, pamato 

savu izvēli, lieto piemērotus lingvistiskos 

līdzekļus.  

Skolēns spēj patstāvīgi izklāstīt savu 

viedokli par dažādiem tematiem, kas 

atbilst S7 līmenim, izsakot argumentus, 

taču trūkst mērķtiecības faktu atlasē. 

Skolēns izvērtē informāciju, cenšas 

noskaidrot dažādus viedokļus, pamato 

savu izvēli, lieto piemērotus lingvistiskos 

līdzekļus.  
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5-5.9 Apmierinoši E Interpretācija Skolēns spēj saprast un interpretēt 

jebkura veida un apjoma tekstus, 

kas atbilst S3 līmenim. Prot, 

izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskās atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu un vārdu 

nozīmi. 

Skolēns spēj patstāvīgi saprast un 

interpretēt jebkura veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S5 līmenim. Prot, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskās atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi.  

Skolēns spēj patstāvīgi saprast un 

interpretēt jebkura veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S7 līmenim. Prot, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskās atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi, formulēt 

hipotēzi.  

   Mācību satura 

pārzināšana 

Skolēns apmierinoši pārzina un 

lieto apgūtās valodas normas, 

literatūras un valodas 

terminoloģiju, gramatikas 

likumsakarības , kas atbilst S3 

līmenim.  

Skolēns apmierinoši pārzina un lieto 

apgūtās valodas normas, literatūras un 

valodas terminoloģiju, gramatikas 

likumsakarības, kas atbilst S5 līmenim. 

Mēģina saistīt zināšanas ar citām valodām, 

kultūrām un mācību priekšmetiem 

(vēsturi, filozofiju u.c.).  

Skolēns apmierinoši pārzina un lieto 

apgūtās valodas normas, literatūras un 

valodas terminoloģiju, gramatikas 

likumsakarības, kas atbilst S7 līmenim. 

Mēģina saistīt zināšanas ar citām valodām, 

kultūrām un mācību priekšmetiem 

(vēsturi, filozofiju u.c.).  

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns daļēji spēj saprast un 

analizēt   dažāda veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S3 līmenim. 

Skolēns  spēj plānot un veidot 

strukturētu tekstu, kas atbilst S3 

līmenim. Skolēns spēj  sagatavot  

vienkāršus  tekstus, kas  saistīti ar 

ikdienas situācijām un vidi. 

Skolēns daļēji spēj saprast un analizēt   

dažāda veida un apjoma tekstus, kas atbilst 

S5 līmenim. 

Skolēns spēj plānot un veidot strukturētu 

tekstu, kas atbilst S5 līmenim. Skolēns 

spēj sagatavot dažādu veidu tekstus, 

izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 

Skolēns daļēji spēj saprast un analizēt   

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim 

Skolēns spēj plānot un veidot strukturētu 

tekstu, kas atbilst S7 līmenim. Skolēns 

spēj sagatavot dažādu veidu tekstus, 

izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 
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5-5.9 Apmierinoši E Kritiskā domāšana Skolēns daļēji spēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus ikdienas 

situācijās. 

 

Skolēns daļēji spēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

dažādiem komunikatīvajiem 

izaicinājumiem ikdienas situācijā. 

Skolēns daļēji spēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, tiek galā ar 

dažādiem komunikatīvajiem 

izaicinājumiem jebkurā situācijā. 

   Tikai mutvārdu sniegumam 

   Runāšana Skolēns prot veidot strukturētus 

tekstus un izteikties atbilstoši 

uzdevumam un saturam, kas atbilst 

S3 līmenim.  Prot vienkārši 

izklāstīt savas domas,  izvēloties un 

izmantojot ne vienmēr 

pārliecinošus argumentus un 

pareizus faktus. Vienkāršas 

teikuma konstrukcijas. Mēģina 

ievērot tematam un stilam 

atbilstošu valodu, ierobežots vārdu 

krājums. Skolēns prot veidot  

monologu un iesaistās dialogā. 

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila 

kļūdas dažkārt traucē uztvert 

tekstu. Nepietiekami skaidra teksta 

organizācija un plānojums. 

Skolēns prot veidot strukturētus tekstus un 

izteikties atbilstoši uzdevumam un 

saturam, kas atbilst S5 līmenim.  Prot 

vienkārši izklāstīt savas domas,  izvēloties 

un izmantojot ne vienmēr pārliecinošus 

argumentus un pareizus faktus. 

Vienkāršas teikuma konstrukcijas. Mēģina 

ievērot tematam un stilam atbilstošu 

valodu, ierobežots vārdu krājums. Skolēns 

prot veidot  monologu un iesaistās dialogā. 

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdas 

dažkārt traucē uztvert tekstu. 

Nepietiekami skaidra teksta organizācija 

un plānojums. 

 

Skolēns prot veidot strukturētus tekstus un 

izteikties atbilstoši uzdevumam un 

saturam, kas atbilst S7 līmenim.  Prot 

vienkārši izklāstīt savas domas,  izvēloties 

un izmantojot ne vienmēr pārliecinošus 

argumentus un pareizus faktus. 

Vienkāršas teikuma konstrukcijas. Mēģina 

ievērot tematam un stilam atbilstošu 

valodu, ierobežots vārdu krājums. Skolēns 

prot veidot  monologu un iesaistās dialogā. 

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdas 

dažkārt traucē uztvert tekstu. 

Nepietiekami skaidra teksta organizācija 

un plānojums. 
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3-4.9 Vāji 
 

Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

Lasīšana Skolēns ar grūtībām saprot tekstu,  

teksta tematiku, kas atbilst S3 

līmenim. Skolēns saprot īsus 

vienkāršus tekstus ar ikdienā 

visbiežāk lietotajiem vārdiem. Lai 

saprastu tekstu, tā galveno domu, 

nepieciešama palīdzība. 

Skolēns ar grūtībām saprot tekstu,  teksta 

tematiku, kas atbilst S5 līmenim. Skolēns 

saprot īsus vienkāršus tekstus ar ikdienā 

visbiežāk lietotajiem vārdiem. Lai 

saprastu tekstu, tā galveno domu, 

nepieciešama palīdzība. 

Skolēns ar grūtībām saprot tekstu,  teksta 

tematiku, kas atbilst S7 līmenim. Skolēns 

saprot īsus vienkāršus tekstus ar ikdienā 

visbiežāk lietotajiem vārdiem. Lai 

saprastu tekstu, tā galveno domu, 

nepieciešama palīdzība. 

 

   Rakstīšana Skolēns mēģina veidot strukturētu 

tekstu atbilstoši saturam. Prot 

vienkārši izklāstīt savas domas,  

minot dažus argumentus un faktus. 

Vienkāršas teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila 

kļūdas būtiski traucē uztvert tekstu. 

Neskaidra teksta organizācija un 

plānojums. 

Skolēns mēģina veidot strukturētu tekstu 

atbilstoši saturam. Prot vienkārši izklāstīt 

savas domas,  minot dažus argumentus un 

faktus. Vienkāršas teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdas 

būtiski traucē uztvert tekstu. Neskaidra 

teksta organizācija un plānojums. 

 

Skolēns mēģina veidot strukturētu tekstu 

atbilstoši saturam. Prot vienkārši izklāstīt 

savas domas,  minot dažus argumentus un 

faktus. Vienkāršas teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdas 

būtiski traucē uztvert tekstu. Neskaidra 

teksta organizācija un plānojums. 

Skolēnam nav izpratnes par uzdevumu. 

   Argumentācija 

/pamatojums/ 

Skolēns ar grūtībām spēj izklāstīt 

savu viedokli par dažādiem 

tematiem, kas saistīti ar ikdienas 

situācijām un vidi un atbilst S3 

līmenim. Skolēnam grūti izteikt 

savu viedokli, trūkst mērķtiecības 

faktu atlasē. Skolēns neprot 

Skolēns ar grūtībām spēj izklāstīt savu 

viedokli par dažādiem tematiem, kas 

atbilst S5 līmenim, izsakot un formulējot 

argumentus,  trūkst mērķtiecības faktu 

atlasē. Skolēns neprot izvērtēt 

informāciju, noskaidrot dažādus 

Skolēns ar grūtībām spēj izklāstīt savu 

viedokli par dažādiem tematiem, kas 

atbilst S7 līmenim, izsakot un formulējot 

argumentus, trūkst mērķtiecības faktu 

atlasē. Skolēns neprot izvērtēt 

informāciju,  noskaidrot dažādus 
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izvērtēt informāciju, noskaidrot 

dažādus viedokļus, pamatot savu 

izvēli, nelieto piemērotus 

lingvistiskos 

līdzekļus. 

viedokļus, pamatot savu izvēli, nelieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 

viedokļus, pamatot savu izvēli, nelieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 
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3-4.9 Vāji F Interpretēšana Skolēns ar grūtībām spēj saprast un 

interpretēt jebkura veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S3 līmenim. 

Skolēns neprot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskās atšķirības, tieši un 

netieši izteikto domu un vārdu 

nozīmi. 

Skolēns ar grūtībām spēj saprast un 

interpretēt jebkura veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S5 līmenim. Neprot, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskās atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi un formulēt 

hipotēzi.  

 

Skolēns ar grūtībām spēj saprast un 

interpretēt jebkura veida un apjoma 

tekstus, kas atbilst S7 līmenim. Neprot, 

izmantojot konkrētus faktus, uztvert 

stilistiskās atšķirības, tieši un netieši 

izteikto domu, vārdu nozīmi un formulēt 

hipotēzi.  

 

   Mācību satura 

pārzināšana 

Skolēns vāji pārzina un lieto 

apgūtās valodas normas, literatūras 

un valodas terminoloģiju, 

gramatikas likumsakarības, kas 

atbilst S3 līmenim. 

Skolēns vāji pārzina un lieto apgūtās 

valodas normas, literatūras un valodas 

terminoloģiju, gramatikas likumsakarības, 

kas atbilst S5 līmenim. Ar grūtībām spēj 

sasaistīt zināšanas ar citām valodām, 

kultūrām un mācību priekšmetiem 

(vēsturi, filozofiju u.c.).  

Skolēns vāji pārzina un lieto apgūtās 

valodas normas, literatūras un valodas 

terminoloģiju, gramatikas likumsakarības, 

kas atbilst S7 līmenim. Ar grūtībām spēj 

sasaistīt zināšanas ar citām valodām, 

kultūrām un mācību priekšmetiem 

(vēsturi, filozofiju u.c.).  

   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns ar grūtībām spēj saprast un 

spēj analizēt tekstus, kas atbilst S3 

līmenim. 

Skolēns ar grūtībām spēj patstāvīgi 

plānot un veidot  tekstus, kas atbilst 

S3 līmenim. Skolēns ar grūtībām 

spēj  sagatavot  vienkāršus  tekstus, 

kas  saistīti ar ikdienas situācijām 

un vidi. 

Skolēns ar grūtībām saprast un analizēt   

dažāda veida un apjoma tekstus, kas atbilst 

S5 līmenim 

Skolēns ar grūtībām patstāvīgi spēj plānot 

un veidot strukturētu tekstus, kas atbilst S5 

līmenim. Skolēns ar grūtībām spēj 

sagatavot vienkāršus tekstus, izmantojot 

dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

Skolēns ar grūtībām spēj saprast un 

analizēt   jebkāda veida un apjoma tekstus, 

kas atbilst S7 līmenim. 

Skolēns ar grūtībām patstāvīgi spēj plānot 

un veidot dažādus strukturētu tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim. Skolēns ar grūtībām 

spēj sagatavot vienkāršus tekstus, 

izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 
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3-4.9 Vāji F Kritiskā domāšana Skolēns ar grūtībām spēj pārvaldīt 

dažādus komunikatīvos līdzekļus 

ikdienas situācijās. 

 

Skolēns ar grūtībām spēj pārvaldīt 

dažādus komunikatīvos līdzekļus, netiek 

galā ar visiem komunikatīvajiem 

izaicinājumiem ikdienas situācijās.  

Skolēns ar grūtībām spēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, netiek galā ar 

visiem  komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

   Tikai mutiskajam sniegumam 

   Runāšana Skolēns ar grūtībām spēj  veidot 

tekstu, kas  saistīts ar ikdienas 

situācijām, vidi un atbilst S3 

līmenim. Prot vienkārši izklāstīt 

savas domas,  minot dažus 

argumentus un faktus. Vienkāršas 

teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Stila kļūdas būtiski traucē uztvert 

tekstu. Neskaidra teksta 

organizācija un plānojums. 

Skolēns ar grūtībām spēj  veidot 

strukturētu tekstu atbilstoši saturam un S5 

līmenim.  Prot vienkārši izklāstīt savas 

domas,  minot dažus argumentus un 

faktus. Vienkāršas teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Stila kļūdas būtiski traucē uztvert tekstu. 

Neskaidra teksta organizācija un 

plānojums. 

 

Skolēns ar grūtībām spēj  veidot 

strukturētu tekstu atbilstoši saturam un S7 

līmenim. Prot vienkārši izklāstīt savas 

domas,  minot dažus argumentus un 

faktus. Vienkāršas teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Stila kļūdas būtiski traucē uztvert tekstu. 

Neskaidra teksta organizācija un 

plānojums. 
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   0-2.9 Ļoti vāji FX Sasniedzamie rezultāti rakstveida un mutvārdu sniegumā 

Lasīšana Skolēns atpazīst tekstu latviešu 

valodā,  saprot tikai  īsus, 

funkcionālus tekstus un frāzes, 

nojauš tēmu, uztver tikai vārdu 

tiešo nozīmi. Skolēns nesaprot 

tekstu, kas atbilst S3 līmenim, bez  

ilustratīviem materiāliem un 

palīglīdzekļiem, piemēram, 

ilustrācijām vai atslēgas vārdiem. 

Skolēns atpazīst tekstu latviešu valodā,  

saprot tikai  īsus, funkcionālus tekstus un 

frāzes, nojauš tēmu, uztver tikai vārdu 

tiešo nozīmi. Skolēns nesaprot tekstu, kas 

atbilst S5 līmenim, bez  ilustratīviem 

materiāliem un palīglīdzekļiem, 

piemēram, ilustrācijām vai atslēgas 

vārdiem. 

 

Skolēns atpazīst tekstu latviešu valodā,  

saprot tikai  īsus, funkcionālus tekstus un 

frāzes, nojauš tēmu, uztver tikai vārdu 

tiešo nozīmi. Skolēns nesaprot tekstu, kas 

atbilst S7 līmenim, bez  ilustratīviem 

materiāliem un palīglīdzekļiem, 

piemēram, ilustrācijām vai atslēgas 

vārdiem. 

 

   Rakstīšana Skolēns neprot bez palīdzības 

veidot tematam atbilstošu tekstu. 

Mēģina lietot vienkāršas frāzes, 

teikumus. Tekstam nav 

organizācijas un plānojuma. 

Ļoti ierobežotais  vārdu krājums, 

un valodas kļūdas traucē uztvert 

tekstu.  

 

Skolēns neprot bez palīdzības veidot 

tematam atbilstošu tekstu. Mēģina lietot 

vienkāršas frāzes, teikumus. Tekstam nav 

organizācijas un plānojuma. 

Ļoti ierobežotais  vārdu krājums, un 

valodas kļūdas traucē uztvert tekstu.  

 

Skolēns neprot bez palīdzības veidot 

tematam atbilstošu tekstu. Mēģina lietot 

vienkāršas frāzes, teikumus. Tekstam nav 

organizācijas un plānojuma. 

Ļoti ierobežotais  vārdu krājums, un 

valodas kļūdas traucē uztvert tekstu.  

Skolēnam nav izpratnes par uzdevumu. 
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   Argumentācija 

/pamatojums/ 

 

Skolēns nespēj izklāstīt savu 

viedokli par vienkāršiem tematiem, 

kas atbilst S3 līmenim, izsakot un 

formulējot argumentus. Skolēns 

neprot izvērtēt informāciju,  

noskaidrot dažādus viedokļus, 

pamatot savu izvēli, nelieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 

Skolēns nespēj izklāstīt savu viedokli par 

konkrētiem tematiem, kas atbilst S5 

līmenim, izsakot un formulējot 

argumentus. Skolēns neprot izvērtēt 

informāciju,  noskaidrot dažādus 

viedokļus, pamatot savu izvēli, nelieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 

 

Skolēns nespēj izklāstīt savu viedokli par 

dažādiem tematiem, kas atbilst S7 

līmenim, izsakot un formulējot 

argumentus. Skolēns neprot izvērtēt 

informāciju,  noskaidrot dažādus 

viedokļus, pamatot savu izvēli, nelieto 

piemērotus lingvistiskos līdzekļus. 

 

0-2.9 Ļoti vāji) FX Interpretēšana Skolēns  nespēj saprast un 

interpretēt tekstus, kas atbilst S3 

līmenim. Skolēns neprot, 

izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskās atšķirības, tieši 

un netieši izteikto domu un vārdu 

nozīmi. 

Skolēns nespēj saprast un interpretēt 

dažādus tekstus, kas atbilst S5 līmenim. 

Neprot, izmantojot konkrētus faktus, 

uztvert stilistiskās atšķirības, tieši un 

netieši izteikto domu, vārdu nozīmi. 

Skolēns nespēj saprast un interpretēt 

jebkura veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim. Neprot, izmantojot 

konkrētus faktus, uztvert stilistiskās 

atšķirības, tieši un netieši izteikto domu, 

vārdu nozīmi. 

   Mācību 

priekšmeta 

pārzināšana 

Skolēns nepārzina un nelieto 

apgūtās valodas normas, literatūras 

un valodas terminoloģiju, 

gramatikas likumsakarības, kas 

atbilst S3 līmenim. 

Skolēns nepārzina un nelieto apgūtās 

valodas normas, literatūras un valodas 

terminoloģiju, gramatikas likumsakarības, 

kas atbilst S5 līmenim. Nespēj sasaistīt 

zināšanas ar citām valodām, kultūrām un 

mācību priekšmetiem (vēsturi, filozofiju 

u.c.).  

Skolēns nepārzina un nelieto apgūtās 

valodas normas, literatūras un valodas 

terminoloģiju, gramatikas likumsakarības, 

kas atbilst S7 līmenim. Nespēj sasaistīt 

zināšanas ar citām valodām, kultūrām un 

mācību priekšmetiem (vēsturi, filozofiju 

u.c.).  
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   Valodas izpratne/ 

Tekstveide 

Skolēns nespēj saprast un analizēt    

tekstus, kas atbilst S3 līmenim. 

Skolēns nespēj patstāvīgi plānot un 

veidot  tekstus, kas atbilst S3 

līmenim. Skolēns nespēj  sagatavot  

vienkāršus  tekstus, kas  saistīti ar 

ikdienas situācijām un vidi. 

Skolēns nespēj saprast un analizēt   dažāda 

veida un apjoma tekstus, kas atbilst S5 

līmenim. 

Skolēns patstāvīgi nespēj analizēt, plānot 

un veidot dažādus strukturētu tekstus, kas 

atbilst S5  

līmenim. Skolēns nespēj sagatavot  

vienkāršus izmantojot dažādas 

sintaktiskās konstrukcijas. 

Skolēns nespēj saprast un analizēt   

jebkāda veida un apjoma tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim. 

Skolēns patstāvīgi nespēj  analizēt, plānot 

un veidot dažādus strukturētu tekstus, kas 

atbilst S7 līmenim. Skolēns nespēj 

sagatavot  vienkāršus tekstus, izmantojot 

dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

0-2.9 Ļoti vāji 

 

FX Kritiskā domāšana Skolēns  nespēj pārvaldīt dažādus 

komunikatīvos līdzekļus ikdienas 

situācijās. 

 

Skolēns nespēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, netiek galā ar 

visiem  komunikatīvajiem izaicinājumiem 

dažādās situācijā. 

Skolēns nespēj pārvaldīt visus 

komunikatīvos līdzekļus, netiek galā ar 

visiem  komunikatīvajiem izaicinājumiem 

jebkurā situācijā. 

 Tikai mutvārdu sniegumam 
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   Runāšana Skolēns nespēj veidot tekstu, kas 

saistīts ar ikdienas situācijām, vidi 

un atbilst S3 līmenim. Neprot 

vienkārši izklāstīt savas domas,  

minot faktus. Ļoti vienkāršas 

teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila 

kļūdas  un vārdu izvēle traucē 

uztvert tekstu. Nav teksta 

organizācijas un plānojuma. 

Skolēns nespēj  veidot strukturētu tekstu 

atbilstoši saturam un S5 līmenim. Neprot  

izklāstīt savas domas,  minot dažus 

argumentus un faktus. Ļoti vienkāršas 

teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdas 

un vārdu izvēle traucē uztvert tekstu. Nav 

teksta organizācija un plānojums. 

 

Skolēns nespēj  veidot strukturētu tekstu 

atbilstoši saturam un S7 līmenim. Neprot  

izklāstīt savas domas,  minot dažus 

argumentus un faktus. Ļoti vienkāršas 

teikuma konstrukcijas.  

Ierobežots vārdu krājums.  

Ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdas 

un vārdu izvēle  traucē uztvert tekstu. Nav 

teksta organizācija un plānojums. 
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Vērtētājs var būt pats skolēns, klasesbiedri, skolotājs (iekšējā vērtēšana); skolas administrācija, vecāki, 

eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas (ārējā vērtēšana). 

Vērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc veicama visā mācību laikā, izvēloties piemērotāko vērtēšanas 

vietu mācību procesā, vērtēšanas mērķi, vērtēšanas metodisko paņēmienu, vērtējuma atspoguļošanas veidu 

(sk. tabulu) 

Vērtēšanas metodiskie 

paņēmieni 
Piemēri 

Novērošana 

Skolotājs atzīmē novērojumus par skolēna darba prasmēm. (piemēram, kā 

skolēni raksta vai lasa vingrinājumu, analizē, meklē analoģijas). Skolotājs var 

izveidot dažādas novērojumu lapas, izvirzot konkrētu vērošanas mērķi 

(piemēram, par skolēnu pareizrunas prasmēm mācību stundu laikā). Iegūtie 

rezultāti palīdz skolotājam pilnīgot mācību priekšmeta programmu, pieņemt 

argumentētus lēmumus par mācību metodēm, paņēmieniem. 

Testveida uzdevumi 

Skolotājs sastāda testveida uzdevumus, lai noskaidrotu skolēnu sākotnējo 

izpratni par jaunu mācību tēmu vai atmiņā saglabājušos informāciju par jau 

mācītu tēmu. Piemēram, sākot 5. klasē tēmu par lietvārdu, skolotājs piedāvā 

skolēniem testu ar atbilžu izvēles vai savietošanas uzdevumiem. 

Jautājumi 

Skolēni mutvārdos vai rakstveidā atbild uz dažādu tipu jautājumiem. Tas dod 

skolotājam iespēju noteikt zināšanu un prasmju līmeni klasē un plānot tālāko 

darbu (izklāstāmos un izskaidrojamos faktus, piemērotākos vingrinājumus).  

Diagnosticējošais 

diktāts 

Skolēni raksta diktātu, kurā, piemēram, koncentrēti dažādi salikta teikuma 

interpunkcijas gadījumi. Tipisko kļūdu analīze ļauj mērķtiecīgi plānot mācību 

stundu mērķus un uzdevumus. 

Pārrunas 

Skolotājs ar skolēniem brīvā sarunā noskaidro skolēnu zināšanu līmeni tēmas 

apguves sākumā. Piemēram, pārrunas par teikuma jēdzienu un teikuma nozīmi 

teksta veidošanā. 

Vingrinājumi 

Skolēni veic vingrinājumus, piemēram, raksta tekstu, saliekot pieturas zīmes, un 

norāda teikumu gramatisko centru vai domā saliktus sakārtotus teikumus, 

izmantojot dažādus sakārtojuma saikļus. Šādi uzdevumi pārbauda skolēnu 

prasmes izmantot valodas zināšanas. Pārbaudi var veikt skolotājs, tā var būt 

skolēnu savstarpējā kontrole vai arī skolēns pats var veikt pašpārbaudi. 

Pārskata tabulu 

veidošana 

Skolēni veido pārskata tabulu, piemēram, par teikuma locekļu pazīmēm vai 

salīdzina salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma pazīmes. Tiek vērtētas 

skolēnu latviešu valodas zināšanas, prasmes lietot šīs zināšanas praktiskajā 

darbībā. Tiek vērtētas skolēna prasmes apkopot informāciju, klasificēt to, 

saskatīt līdzīgo un atšķirīgo. 

Diskusija 

Skolēni kopā ar skolotāju vienojas par diskusijas tematu (piemēram, 

“Sarunvalodas kultūra mūsu klasē”), sagatavo jautājumus, izvēlas būtiskos un 

diskutē par izvēlētajiem jautājumiem. Tiek vērtēta izpratne, prasme izteikt un 

argumentēt savu viedokli par noteiktu tēmu. 

Grupas projekts 
Skolēni vienojas par projekta tēmu un izvēlas tematu (piemēram, projekts 

“Personvārdi mūsu skolā”). Skolēni izmanto jau sagatavotus materiālus 
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(piemēram, skolēnu saraksti pa klasēm) par personvārdiem kādā klašu grupā vai 

visā skolā. Katra grupa prezentē savu veikumu, atbild uz jautājumiem, izdara 

kopīgus secinājumus. Tiek vērtētas skolēnu prasmes apkopot, strukturēt un 

izvērtēt informāciju, prezentācijas un sadarbības prasmes. 

Pašvērtējuma kartes 

Katras tēmas apguves sākumā tiek izveidotas pašvērtējuma kartes (piemēram, kā 

novērtēt uzstāšanos), kurās skolēns pēc tam atzīmē, ko ir apguvis, izpratis, kādas 

prasmes ieguvis. Ar pašvērtējuma kartēm var strādāt klasē, to aizpildīšana var 

būt arī mājas darbs. 

Atstāstījums 

Skolēni raksta atstāstījumu, kurā izmanto apgūtās zināšanas un prasmes par 

apgūstamo tēmu. Piemēram, kad skolēni apgūst tiešo runu un uzrunu, var rakstīt 

atstāstījumu ar dialoga elementiem. 

Domraksts/eseja 

Skolēniem tiek piedāvāti domrakstu temati par kādu noteiktu tēmu, piemēram, 

“Interesantākās lappuses latviešu valodas mācību grāmatā...” Tiek vērtētas 

skolēnu teksta plānošanas prasmes, prasmes izteikt savu viedokli rakstveidā, 

pamatot to un pareizrakstības prasmes. 

Mutvārdu uzstāšanās 

par mācību tēmu 

Skolēni sagatavo stāstījumu par mācību tēmu. Darbu var veikt individuāli, pāros 

vai grupās – gan mājās, gan klasē. Piemēram, mutvārdu stāstījums “Divdabja 

teiciens” vai rakstu darbs “Pieturzīmes vienkāršā teikumā”. Tiek pārbaudīta 

skolēnu izpratne par mācību tēmu, prasme izklāstīt mācību tēmu, ilustrēt to ar 

piemēriem, pareizrunas un pareizrakstības prasmes. 

Video vai audioieraksts 

Skolēnu runa tiek ierakstīta audiokasetē. Tiek analizēta un vērtēta skolēnu runa. 

Tiek filmēta stundas gaita. Skolēni kopā ar skolotāju analizē stundas gaitu, 

skolēnu un skolotāju darbību mācību stundā. Tiek vērtēta skolēnu prasme vērtēt 

savu darbu, saskatīt problēmas mācību satura apguvē. 

Pārbaudes darbs 

Noslēdzot tēmu, piemēram, darbības vārdu pareizrakstība vienkāršajos laikos, 

skolēni pārbauda savas zināšanas un prasmes. Skolēni pārbaudes darbā izvēlas, 

kādu patskani vai līdzskani rakstīt, citā uzdevumā labo pieļautās kļūdas, raksta 

tekstu, kurā pareizi lieto darbības vārda vienkāršos laikus. Iegūtais vērtējums ļauj 

secināt par skolēnu sasniegumiem un gatavību noslēguma pārbaudes darbam. 

Diktāts ar uzdevumu 

Skolēni raksta diktātu, kurā izmanto kādā konkrētā tēmā apgūtās zināšanas. 

Diktātu papildina ar kādu uzdevumu, piemēram, jāanalizē vārdšķiras, jāpasvītro 

vienkārši teikumi u.tml., var arī radoši turpināt diktāta tekstu, izmantojot savas 

zināšanas ortogrāfijā un interpunkcijā. 

Pētījums 

Skolēni kopā ar skolotāju tēmas apguves sākumā izvēlas pētījuma tematus, un 

skolēni to veic to individuāli vai pāros, vai grupās. Piemēram, tēmas “ Izsaukuma 

teikumi kādā no daiļdarbiem un to funkcionālā nozīme”, “Sarunvaloda pusaudžu 

vēstulēs dažādiem žurnāliem”. Tiek vērtētas skolēnu zināšanas par tēmu, 

prasmes veikt praktisku pētījumu un vizuāli/grafiski atspoguļot tā rezultātus, kā 

arī prasmes veidot secinājumus un tos prezentēt. 

Darba mape 

Skolēni noteiktā laika posmā uzkrāj faktus (vingrinājumus, mājas darbus, 

pārbaudes darbus, jaunrades darbus u.c.), kas parāda viņu attīstības dinamiku 

mācību darbā (zināšanas, prasmes, kā arī attieksmes). Skolotājs 1 vai 2 reizes 

gadā pārrunā ar katru skolēnu viņa mācību sasniegumus un izvēlas uzdevumus 

tālākajam mācību periodam.  

Referāts 

Ir izmantojams atsevišķos gadījumos. Tiek vērtētas skolēnu zināšanas konkrētā 

satura jomā, prasme atrast, apkopot un strukturēt informāciju, kā arī prasme 

rakstīt zinātniskajā stilā. 



2019-09-D-33-lv-2  51/75 

Izvēloties pārbaužu saturu, ieteicams kombinēt formālās pārbaudes metodes (rakstveida pārbaudes darbi) 

un autentiskās metodes, kurās nozīmīga vieta atvēlēta skolēna praktiskajam sniegumam (priekšnesumam), 

tādējādi nodrošinot gan apgūtā mācību satura kontroli, gan nosakot sasniegtos mācību mērķus un 

uzdevumus. Mācību satura kontrolei paredzēta ievadvērtēšana un kārtējā vērtēšana; robežvērtēšanā un 

nobeiguma vērtēšanā jāakcentē mācību mērķu un uzdevumu pārbaude. 

Skolotājs savus veidotos darbus pārsvarā vērtē pēc kritērijiem (vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs pats 

atkarībā no mācību priekšmeta satura un mācību procesa organizācijas vai saskaņā ar izglītības iestādes 

izstrādāto izglītības programmu. 

11.Mācību metodes/ Teaching methods 

Mācību metožu un paņēmienu izvēle notiek, gatavojot mācību vielu stundai. Izvēle atkarīga no didaktiskā 

mērķa, skolēna sagatavotības vai zināšanu līmeņa, mācību satura un skolēna un skolotāja mijiedarbības, 

resp., saskarsmes veida. 

Mērķu sasniegšanai izvēlas mācību organizācijas formu: individuāls darbs, frontāls darbs ar visu klasi, 

grupu vai pāru darbs. 

Mācību procesā ievērojami didaktiskie principi: zinātniskums, mērķtiecība, saprotamība, uzskatāmība, 

piemērotība, pēctecība, motivācija, interese, noderīgums, panākumu nodrošinājums, patstāvīgums, 

radošums, tikumiskums,  mūsdienīgums u. c. 

Metode, paņēmiens Apraksts 

Atstāstījums 

Teksta satura atstāsts rakstveidā, ievērojot gramatikas, ortogrāfijas un interpunkcijas likumus. 

Atstāstījuma mērķis ir attīstīt skolēnu atmiņas spējas un loģisko domāšanu, kopt skolēna valodas 

kultūru, izmantojot paraugu, nostiprināt pareizrakstību. Atstāstījumus raksta galvenokārt 

pamatskolā. Skolotājs pirms rakstīšanas informē par atstāstījuma veidu, izlasa atstāstāmo tekstu, 

izskaidro svešos vārdus un uzraksta uz tāfeles grūtākos vārdus, pārrunā atstāstījuma kompozīciju, 

vēršot uzmanību uz atstāstījuma mērķi. Pēc otrreizējas nolasīšanas veido plānu vai lasīšanas laikā 

zīmē domu karti – visi kopā vai individuāli. Atstāstījumu veidi:  

1) brīvie atstāstījumi – tiem izmantojami teksti ar skaidru sižeta līniju. Skolēniem jāuztver tekstā 

paustā pamatdoma, notikumu secība. Atstāstījumā katrs skolēns brīvi lieto savu vārdu krājumu; 

2) atstāstījumi tuvu tekstam – tajos skolēni atstāsta tuvu tekstam, izmantojot autora valodu, viņa 

lietotos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus; 

3) paplašināmie atstāstījumi – tajos atstāstāmā tekstā aizsākta doma, sižeta risinājums nav 

pabeigts, skolēni pēc savas izvēles raksta turpinājumu un nobeigumu; 

4) konspektīvie atstāstījumi – tajos atstāsta galveno domu, neizmantojot mazsvarīgus faktus, 

nelieto tiešās runas teikumus; 

5) atstāstījumi ar formas maiņu – lasāmie teksti un uzdevumi var būt dažādi: tekstā stāstījums 

1.personā, skolēni pārveido 3.personā; tekstā dialogi, teikumi ar tiešo runu, skolēni atstāsta bez 
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tiešās runas teikumiem; kāds notikums (lasa skolotājs), skolēni atstāsta ar adresāta maiņu – vēstule 

draugam, vecākiem, vecvecākiem, skolotājam u.tml. (tiks mainīti leksikas un stila līdzekļi); 

6) izlases atstāstījums – plašs klausāmais teksts ar sižeta sazarojumu, dažādiem notikumiem, 

skolēni pēc izvēles atstāsta vienu no tiem, vai arī izveido kāda tēla raksturojumu.  

 

 

 

Darbs ar tekstu 

Teksts ir mutvārdos izteikts vai ar rakstu zīmēm fiksēts vārdu, teikumu savienojumu kopums ar 

kādu informāciju. Dažādus tekstus – runātos, ierunātos, rakstītos izmanto informācijas iegūšanai, 

tos analizē no dažādiem viedokļiem, konspektē, sagatavo atbildes uz jautājumiem, tos mācās 

caurskatīt, pārskatīt u.tml.  

Tekstus analizē arī elektroniskā veidā. Tas attīsta prasmi izmantot dažādas informatīvās 

tehnoloģijas, prasmi atrast, izvērtēt, analizēt un izmantot informāciju. Skolēni, piemēram, mācās 

izmantot bibliotēkas katalogus, meklēt informāciju internetā, veidot mācību materiālus 

elektroniskā formā utt. 

Diskusija  

Diskusijas izmanto, lai izpētītu divus dažādus viedokļus par kādu jautājumu. Diskusijas tematu ar 

izmantojamo literatūru skolotājs paziņo vismaz nedēļu iepriekš. Noskaidro darba grupas, kas 

sagatavos atšķirīgu viedokļu apskatu. Norise: izrauga vadītāju, pieņem reglamentu. Pirmā grupa 

izskaidro savu viedokli, tad atbild uz pretējās grupas un klausītāju jautājumiem, tad uzstājas otrā 

grupa ar savu viedokli, kas savukārt atbild uz pretinieku un citu klausītāju jautājumiem. Pēc tam 

katra grupa cenšas iebilst pretinieka uzskatiem, izmantotajiem argumentiem, cenšas pierādīt 

pretinieka viedokļa aplamību. Diskusijas vadītājs ziņo par rezultātiem un sniedz rezumējumu. 

Diskusija rosina loģiskās domāšanas attīstību, veido prasmi uzdot jautājumus, māca uzstāties 

emocionālā situācijā, veicina toleranci pret citu uzskatu izteicējiem, rosina interesi, mācību 

motivāciju. Piem., diskusija par sarunvalodas lietojumu rakstu valodā. 

Diktāti 

Metodisks paņēmiens pareizrakstības iemaņu nostiprināšanai.  

Mācību diktāti: 

1) redzes diktāts (fotogrāfiskais paņēmiens) – izlasa un izpēta ar roku rakstītu vārdu vai drukātu 

vārdu, iegaumē un pēc redzes atmiņas to uzraksta. Parasti lieto 1.-2.klasē; 

2) (dzirdes) diktāti – ar dzirdi uztver vārdus, teikumus, pēc tam uzraksta. Skolotājs nolasa visu 

tekstu, tad pa atsevišķiem teikumiem izrunā “grūto” vārdu pareizrakstību, tad raksta. Var darīt 

otrādi, vispirms uzraksta, tad izrunā; 

3) diktāts ar palīglīdzekļiem – diktāta rakstīšanas laikā var izmantot mācību grāmatu, tabulas, 

vārdnīcas, pierakstus; 

4) sagatavotais diktāts – skolēniem iepriekš zināms rakstāmais diktāta teksts, viņi paši to izstudē, 

ievēro grūtākās vietas (ortogrammas), un tad skolotājs to diktē. Iespējams arī no galvas mācīta 

dzejoļa teksts, kurā īpaši jāievēro iederīgas pieturzīmes; 

5) diktāts ar uzdevumu – pēc diktāta uzrakstīšanas jāzīmē kāda teikuma shēma, jāpasvītro 

atsevišķas valodas parādības, ieteicams numurēt diktāta teikumus, lai nerastos apgrūtinājums; 
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6) izlases diktāts – pēc skolotāja norādījuma no diktāta teksta raksta tikai atsevišķus vārdus vai 

teikumus; 

7) savstarpējais diktāts – izpilda darbu pa pāriem; katrs skolēns saņem kartīti ar diktāta tekstu 

vienas rindkopas apjomā. Vispirms katrs izlasa savu teksta daļu, tad pirmais diktē otrajam, otrais 

diktē savu tekstu pirmajam. Tad diktāta kartītes abi noliek otrādi, lai teksts nebūtu redzams. Katrs 

pats pārbauda savu rakstīto un labo ar zaļu, pēc tam samainās un biedrs labo ar sarkanu un 

parakstās. Skolotājs pārskata un liek atzīmi; 

8) radošais diktāts – skolotājs nodiktē saistošu tekstu bez nobeiguma, tas jāpieraksta pašiem 

skolēniem.  

Domraksti 

Domrakstus pēc formas izšķir:  

1) vēstījums – hronoloģiskā secībā izklāstīts viens vai vairāki notikumi. Vēstījuma rakstīšanā 

jāievēro noteikta pakāpenība (secība), jāvērtē, jāatlasa būtiskākie elementi notikuma norisē. Var 

būt divu veidu vēstījums: par brīvo tematu un par literāro tematu. Piem., “Notikums klases dzīvē”; 

2) apraksts – apcere par kāda priekšmeta, parādības vai dzīvas būtnes ārējām pazīmēm (to izskatu, 

portretu; dabas, apkārtnes vērojumi). Domraksts attīsta koncentrēšanās un novērošanas spējas, 

subjektīvu attieksmi pret novērojamo objektu. Var veidot lietišķo (neitrāla apcere par kāda objekta 

būtiskajām pazīmēm) un māksliniecisko (tēlaina, emocionāla objekta būtisko īpašību apcere) 

aprakstu. Plānošanas pamatā ir lokālais vai parciālais princips. Piem., domraksts “Mana 

skolotāja”; 

3) pārspriedums/eseja – domraksts, kurā risināta kāda problēma vai noskaidrota parādība un 

skolēns pauž savu attieksmi pret to, atklāj zināšanas un savu dzīves pieredzi. Pārspriedumā ne 

vien atstāsta faktus vai izvirza apgalvojumus, bet arī pamato, pierāda savas domas vai uzskatu 

pareizību. Piem., “Žargonismi – manas valodas bagātinātāji?” 

Jautājumi un atbildes 

(dialogs) 

Jautājumus un atbildes kā metodisko paņēmienu var izmantot jebkurā stundā. Ir retoriskie 

jautājumi, kurus stāstījuma laikā uzdod skolotājs vai skolēns, lai pievērstu uzmanību kādai 

parādībai, runātājs pats atbild uz šiem jautājumiem. Analīzes jautājumi, kas palīdz saskatīt valodas 

parādības, izprast to sistēmu, izdarīt secinājumus, piem., teikumu locekļu noteikšanā, nomenu 

locījuma noteikšanā, darbības vārda laiku raksturošanā u.tml. Ar izpratnes jautājumiem 

noskaidro, vai temats izprasts pēc būtības; vispārinošie jautājumi, kas sakārto atsevišķus valodas 

faktus sistēmā; atmiņas jautājumi, kas reproducē agrāk mācīto vielu u.c.  

Dialogā veidojas ciešāks skolotāja kontakts ar skolēniem, aktīvāka kļūst viņu līdzdalība mācībās, 

tiek nodrošināta informācijas un pretinformācijas vienota plūsma. Skolotājam ir arī lielas iespējas 

veidot skolēnu valodas kultūru, prasot no viņiem skaidras un precīzas atbildes. 

Lomu spēle 

Skolēni izspēlē dažādas saziņas situācijas. Tā kā lomu spēlei nav gatava scenārija vai dialoga, tad 

tās dalībnieki veido savas lomas, darbībai risinoties. Lomu spēle veicina situācijas izpratni, 

toleranci, jo paši iejūtas kādā lomā, veicina prasmi rīkoties dažādās situācijās. Veiksmīgi var 

izmantot valodā, mācoties par valodas stiliem, piem., iejusties direktora, skolotāja, policista, 

sportista u.c. lomā, izvēlēties saziņas situācijai atbilstošus valodas līdzekļus. 
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Konspekta, tēžu, 

piezīmju veidošana 

Attīsta prasmi patstāvīgi veidot mācību materiālu – konspektu, tēzes, piezīmes, veikt informācijas 

atlasi, analīzi, apkopojumu. 

Mācību spēles 

Skolotājs sagatavo spēles, parasti mācību vielas nostiprināšanai. Skolotājs vai skolēni izskaidro 

spēles noteikumus. Mācību spēles veicina interesi, aktivitāti, mācību motivāciju, kā arī nostiprina 

zināšanas. Sagatavojot var izmantot domino, dažādas mīklas (rēbusu, krustvārdu, zviedru u.c.), 

loto, ruletes, “Gribi būt miljonārs?” vai citus spēļu principus.  

Pareizrakstības 

mācības paņēmieni 

Pareizrakstības mācības paņēmienu galarezultāts ir māka rakstīt noteikta veidojuma burtus 

(alfabētu), savienot tos vārdos, lai tālāk veidotu teikumus, tekstu, ievērojot ortogrāfijas, 

interpunkcijas un stilistikas nosacījumus.  

Noteikta veidojuma burtus mācās rakstīt pēc parauga un vingrinoties. 

Ortogrāfijas mācības paņēmieni: 

1) fonētiskais: raksta vārdā to burtu, kas atbilst izrunātai skaņai, piem., māte, māsa, lapsa, egle, 

ledus; skolēnam jāprot noteikt, kuras skaņas veido burtu un kuri burti skaņām atbilst; 

2) morfoloģiskais: pēc kura vārda sastāvdaļu raksta vienādi visos gadījumos, neatkarīgi no tās 

izrunas vārdā, piem., laba, labs, labsirdīgs; uzart, uzskriet, ataust, atbildēt; pati, pats, gadi, gadi; 

Morfoloģiskā principa ievērošanu veicina vārda vai vārda formas pārveidošana skaidrajā 

pozīcijā, t.i., tā, lai aiz neskaidrās vārda sadaļas sekotu patskanis, piem., slēgt – slēgums, darbs – 

darbi u.tml., vai jāzina noteikti nosacījumi, piem., kādos gadījumos rakstāms s vai z un citi. Šo 

principu lietojot, ir svarīgi apzināties, kādos gadījumos jāveic pareizrakstības pārbaude, kad ir 

ortogramma ’vieta vārdā, kurā burta rakstība jāpārbauda’. 

Ortogrammas metodisko paņēmienu sekmīgi var lietot, ja ir balsta zināšanas par vārda sastāvu: 

sakni, galotni, priedēkli, vārdu darināšanu un locīšanu, skaņu pārmaiņām. Ortogramma [*] jeb 

vieta vārdā, kurā burta rakstība ir jāpārbauda, ir 

1) vārda beigās, ja tā galotne ir -s, -t, -ties -tu, piem., ra*s – ragi; dar*s – darbi, diktā*s – diktāti, 

ga* s – gadi, bei*t – beigas, snie*ties – sniegums, lie*tu – liegums, lū*t – lūza, me*s – meži, sve*s 

– sveši , kaktu*s – kaktusi; Ja darbības vārds pagātnē beidzas ar s, t, d, tad pirms -t rakstāms s, 

piem., nesa – nest, veda– vest, meta– mest; 

2) vārda sākumā, priedēkļa un saknes sadurā: u*-skriet– uz-aust, a*-bildēt – at-lasīt, i*sacīt – iz-

aicināt, a*domāt– ap-laistīt; 

3) pirms piedēkļa -dam-; au*dams – ausa, lū*dams – lūza; Ja darbības vārds pagātnē beidzas ar 

z, t, d, pirms –dams rakstāms z, piem., lauza – lauzdams, meta – mezdams, grūda– grūzdams; 

4) salikteņos, tā daļu sadurā: pu*diena– puse dienas, se*diena – sestā diena, di*pa*mit – divi pa 

desmit; 

Ir atsevišķi vārdi, kurus izrunā gandrīz vienādi (ar atšķirīgu intonāciju), bet tie rakstāmi ar k vai 

g, piem., auksts, augsts. Šeit, tiklīdz jāraksta šis vārds, ortogrammu noskaidro pēc vārda nozīmes: 
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auksts laiks ar k (asociācijas – no aukstumā kratās), augsts kalns (asociācijas ar augšanu, bet ne 

salšanu). Ir vārdi, kuru rakstība jāiegaumē, piem., istaba, (nav priedēkļa iz-), līksms. 

Ortogramma ir vārdos lūzt, milzt ,birzt – nenoteiksmes un tagadnes un šo formu atvasinājumu 

pareizrakstībā, kad jāizvēlas rakstīt s vai z; šeit var izvēlēties analoģiju ar vārdu nirt, liekot to 

iederīgā formā vārdu lūzt, milzt, birzt vietā: ja dzirdams s, rakstāmi vārdi ar s, ja tas nav dzirdams, 

rakstāmi ar z, piem., sāk lūzt (nirt) ledus, ledus lūst (nirst). Šo vārdu pareizrakstību nostiprina 

gramatikas izpratne par līdzskaņu zudumu un pozicionāliem pārveidojumiem. 

Tradicionālais ortogrāfijas princips nostiprināts lielo sākumburtu lietošanā, kā arī citvalodu vārdu 

un teicienu rakstībā. 

Interpunkcijas mācības paņēmieni pamatojas teikuma struktūras izpratnē, kuru veicina 

uzskatāmība, ko panāk, zīmējot teikuma shēmas. 

Vārdu formu lietojuma pareizību māca morfoloģija, bet vārda izvēles nosacījumus – leksikoloģija 

un stilistika. 

Ortogrāfija, interpunkcija nostiprināma dažādos vingrinājumos, diktātos, atstāstījumos un 

domrakstos, bet vārdu lietošana mutvārdos un rakstu darbos ar dažādiem vingrinājumiem un 

patstāvīgiem darbiem. 

Pētījums 

Skolotājs vai skolēns izvirza problēmu, kas jāizpēta. Skolēns izdomā risinājuma plānu, īsteno to, 

izvērtē rezultātu. Pētījuma uzdevumus skolēni veic patstāvīgi, visi kopā, pārī vai grupās ar 

skolotāja lielāku vai mazāku palīdzību. Viņi mācās pierādījuma loģiku, argumentāciju. Pētījums 

sekmē skolēnu aktivitāti, attīsta pētnieciskā darba iemaņas. Paaugstinās skolēnu domāšanas 

aktivitāte, tiek sasniegts stundas mērķis, panākts zināšanu noturīgums, radošās darbības pieredze, 

radīta interese. Pētījums veicams plašākā laika posmā vai vienas stundas laikā. Piemēram, skolēni 

var pētīt sava novada apvidvārdus, vietvārdus. 

Prāta vētra 

Skolotājs izvirza problēmu, visi izsakās, min idejas vai atbildes, kuras pieraksta nekomentējot, 

pēc tam apspriež visus izteikumus un nonāk pie vispiemērotākā problēmas atrisinājuma. 

Paņēmiens, ko var izmantot dažādās jomās: noskaidrot skolēnu iepriekšējās zināšanas, izmantot 

pārejā uz jauno vielu, jaunu ideju ģenerēšanā vai risinot kādu problēmuzdevumu. Skolēnos izraisa 

aktivitāti, interesi, esošās zināšanas izmanto jaunā situācijā, iespējami oriģināli risinājumi. 

Projektu metode 

Plašs darbs par kādu tēmu, kuras saturu un rezultātu galvenokārt nosaka paši skolēni. Projekts 

veicina dažādu informācijas avotu patstāvīgu izmantošanu, pilnīgo uzstāšanās un sadarbības 

prasmes. Projekta izstrādē jāievēro šādi soļi:  

1) projekta idejas/ temata izvēle, 

2) informācijas vākšana un analīze, 

3) optimālākā risinājuma izvēle un īstenošana, 

4) projekta prezentācija, 
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5) darba izvērtēšana. 

Piem., projekts “Personvārdi manā klasē”. 

Referāts 

Skolas referāts ir skolēna sagatavots publisks priekšlasījums par kādu tematu. Tas attīsta skolēna 

valodas zinātnisko stilu, pētniecības darba iemaņas, rosina interesi par mācību vielu, veicina 

patstāvīgumu. Pēc temata izvēles notiek literatūras lasīšana un analīze, pamatproblēmas atrašana, 

referāta rakstīšana, referāta teksta rediģēšana jeb valodas slīpēšana. Referāta ievadā atklāj 

aplūkojamā jēdziena (temata) izpratni, referāta mērķus, izstrādes gaitu. Izvērsumā, izmantojot 

avotu citēšanu un norādes uz atšķirībām uzskatos, dažādu ilustratīvo materiālu, secīgi izklāsta 

lietas būtību. Nobeigumā svarīgi ir secinājumi par tematu, kuros izpaužas autora galvenā doma, 

tā var būt formulēta tēžu veidā. Ja referātu iesniedz rakstveidā, tad referātam pievieno izmantotās 

literatūras un avotu sarakstu, kā arī saīsinājumu sarakstu.  

Pirms referāta skolēns, vienojoties ar skolotāju, klases biedriem var iedot jautājumus, uz kuriem 

lasījuma beigās būtu jāsaņem atbildes, tas būtu svarīgi mācību procesa aktivizēšanā. 

Skaidrojums 

Skolotājs izklāsta faktus, likumus, tos analizē, salīdzina, rāda shēmas, stāstot izskaidro faktu 

būtību, uzdod jautājumus. Skolēni vēro, iegaumē faktus, klausās un tiecas izprast skolotāja 

paskaidrojumus, meklē atbildes uz skolotāja jautājumiem, tā ir mācīšanās pēc parauga. Jauno 

skolēni apgūst gatavā veidā. Ekonomisks jaunu zināšanu apguves veids ar patstāvīgā darba 

elementiem, iegūstot balsta zināšanas. 

Stāstījums 
Skolotāja vai skolēna vēstījošs mutvārdu izklāsts, kas parasti netiek pārtraukts ar jautājumiem. 

Sekmē mācību satura uztveri, attīsta domāšanu, pilnīgo runas un uzstāšanās prasmes.  

Vingrinājumi 

Metodisks paņēmiens mutvārdos vai rakstveidā pareizrunas vai pareizrakstības apguvei, arī 

teorētisko zināšanu izpratnei, valoddarbības prasmju attīstīšanai:  

1) ievirzes vingrinājumi – pārejai uz jauno vielu, dominē valodas vērojums (indukcija), atsevišķu 

valodas parādību izcelšana; 

2) analīzes vingrinājumi – nostiprina fonētikas, morfoloģijas, sintakses un vārddarināšanas 

jautājumu izpratni, attīsta loģisko domāšanu, sakārto sistēmā valodas zināšanas; 

3) norakstu vingrinājumi, kuros noraksta tekstu ar kādu uzdevumu – atrast, pasvītrot, ierakstīt 

trūkstošo burtu vai vārdu, izrakstīt, papildināt, mainīt teikuma formu, kas vērsti uz ortogrāfijas un 

interpunkcijas prasmju veidošanos; 

4) analoģiskie vingrinājumi – izdomāt un uzrakstīt kādu teikumu pēc noteikta modeļa, uzrakstīt 

vārdus pēc atbilstoša locīšanas paradigmas vai vārddarināšanas tipa, vai atbilstošus noteiktam 

ortogrāfijas likumam; 

5) radošie vingrinājumi (stāstījums) – veidot nelielu stāstījumu, iesaistīt teikumos noteiktus 

vārdus, veidot stāstījumu pēc attēla, turpināt teksta daļu u. tml. 

Vizualizēšana Skolotājs vai skolēni izmanto vai izveido patstāvīgi dažādus simboliskus uzskates līdzekļus – 

shēmas, diagrammas, tabulas, plānus, kartes, zīmējumus u.c. Tas palīdz uztvert, strukturēt, 
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apkopot mācību materiālu. Attīsta domāšanas, patstāvīgā darba prasmes. Šādu materiālu labāk 

veidot pēc tēmas apgūšanas vai pirms pārbaudes darba. Skolēni to veic individuāli vai mazās 

grupās.  

Domu kartes veidošana veicina tēmas izpratni, attīsta sistematizācijas prasmes, loģisko, tēlaino 

domāšanu, prasmi saskatīt būtisko, plānot. To izmanto, piem., plānojot atstāstījuma, domraksta, 

stāstījuma saturu. 

 

12. Vērtēšanas kritēriji rakstiskajam Bakalaurāta eksāmenam / Marking grids for 

the written Baccalaureate examination 

 1.uzdevuma vērtēšanas kritēriji (5*5+10=35 punkti)/ Assessment criteria 

for Bac L1 examination, Question 1  

1.tabula   

Vērtēšanas 

kritēriji 

 

Punkti 

Skolēna 

atbilde 

precīza, 

oriģināli 

spriedumi  

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. 

 

5 4 3 2 1 0 

2. Raksturots un 

salīdzināts liriskā 

“Es” 

pārdzīvojums. 

 

5 
4 3 2 1 0 

3. Raksturota un 

salīdzināta dzejoļu 

kompozīcija, panta 

forma, ritms, 

atskaņas. 

 

5 

4 3 2 1 0 

4. Raksturoti un 

salīdzināti dzejoļa 

tēli. 

 

5 4 3 2 1 0 

5. Raksturoti un 

salīdzināti dzejoļos 

izmantotie 

mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļi. 

 

 

5 4 3 2 1 0 

6.Doti atbilstoši piemēri 4 3 2 1 0 

7. 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 
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2.un 3.uzdevuma vērtēšanas kritēriji (25 p.)/ Assessment criteria for Bac L1 examination, Question 2 and 3 

2.tabula  

Ja nav ievērots darba apjoms (līdz 70 vārdiem) – darbu nevērtē.  Ja viedoklis nav par uzdoto tematu, tad uzdevumu nevērtē – 0 p. 

Punkti Saturs Argumentācija Forma/apjoms Vārdu krājums Stila un pareizrakstība 

6-7 
Temats izprasts, patstāvīgas domas, 

radoši spriedumi, atziņas, vērtējums. 

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu 

faktu materiālu spēj atklāt un 

pierādīt autora un savu viedokli. 

Argumenti atklāj indivīda vērtību 

sistēmu un tās nozīmi viņa dzīvē. 

Fakti ir raksturoti/ komentēti. 

 

Punkti Kļūdu skaits 

5 1 -2 kļūdas 

4-5 

Saturs atbilst tematam, atsevišķas 

nozīmīgas, patstāvīgas domas, 

spriedumi, atziņas, vērtējums. 

 

Izmantotie fakti savu spriedumu 

argumentēšanai parāda, ka skolēns 

prot orientēties izvēlētajā tematā. 

Pietrūkst mērķtiecības šo faktu 

atlasē (kāpēc konkrēts fakts tiek 

izmantots). 

Fakti ir raksturoti. 

4 3–4 kļūdas 

3 

Daļēji atklāts temats, tas sašaurināts 

vai paplašināts, novirze no temata. 

Vienpusīga, fragmentāra pieeja 

galveno problēmu risinājumam, 

neveikli/trafareti spriedumi. 

 

Izmantotie fakti savu spriedumu 

argumentēšanai nav pārliecinoši 

spriedumu pamatošanai / izmantots 

1 pārliecinošs fakts 

Fakti ir informatīvi (nosaukti, 

pieminēti), tie ir daļēji raksturoti. 

 Ievērota teksta uzbūve / 

plānojums,  mērķtiecīgi atklāta 

doma 

 Ievērots apjoms – 130 un vairāk 

vārdu. 

(Ievēroti abi kritēriji.) 

 

Tematam atbilstoša valoda, 

pamatota vārdu izvēle, 

daudzveidīgas, saturam 

pakārtotas teikuma 

konstrukcijas. 
3 5–7 kļūdas 

2 

Temata virspusēja sapratne, novirze 

no temata, bezpersonisks darbs/nav 

attieksmes. 

 

Darbā ir vispārīgi spriedumi, 

maznozīmīgi fakti. 

Fakti ir tikai nosaukti, pieminēti. 

Skolēns izmanto tikai paša 

pieredzi. 

 Ievērota teksta uzbūve / 

plānojums.  

 Ievērots apjoms – 130 un vairāk 

vārdu. 

(Ievēroti abi kritēriji.) 

Tematam atbilstoša valoda, 

pamatā dažādu 

konstrukciju teikumi, 

liekvārdība, standarta 

frāzes, lietoti no citām 

valodām netulkoti vārdi. 

2 8-9 ķlūdas 

1 
Daļēji mainīts temats, temata 

vulgarizācija. 

 

 

 

 

Dominē vispārīgi spriedumi, nav 

faktu. 

Ievērota teksta uzbūve/ plānojums, 

apjoms – 100-129 vārdu. 

VAI 

Ievērots apjoms 130 un vairāk  

vārdu /  

nav kāda no teksta uzbūves 

elementiem. 

(Nav ievērots viens kritērijs.) 

Ierobežots vārdu krājums 

un lietojums, vienveidīgas 

konstrukcijas teikumi/ 

nepamatoti gari teikumi. 
1 10-11 kļūdas 

0 Saturs neatbilst tematam. 
 Nav vērtējams. 

(Nav ievēroti abi kritēriji.) 

Vārdu krājums traucē 

uztvert domu. 
0 12 un vairāk 
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3. uzdevuma vērtēšanas kritēriji (Maksimālais punktu skaits – 40)                 3.tabula 

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 ar mērķtiecīgi izvēlētu (2 un vairāk) 

autoru darbiem spēj atklāt/salīdzināt un pierādīt 

izvēlēto tematu. Argumenti atklāj indivīda 

vērtību sistēmu un tās nozīmi viņa dzīvē. 

*Fakti ir raksturoti/ komentēti. 

     

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 

(3) 

 

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 

(2) 

 

 

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 

(1) 

 

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. 

 

Ort., 0 1 2 3 4 5 6 7 
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interp.kļūdas 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 skolēns pieļauj faktu kļūdu(-as), tad argumetācijā  iegūst par vienu punktu mazāk. 

   Ja faktu rakstībā pieļautas pareizrakstības kļūdas, kas nemaina fakta būtību, tad tā ir pareizrakstības kļūda (“Garkajtetiņš”, “Svina Garša”, Gunārs Janovskis).  
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13. Mutvārdu eksāmena vērtēšanas kritēriji (maks. – 50 punkti)/ 

Assessment criteria for Bac L1 oral examinations  

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 

4.tabula 

 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. 

 

Uzdevums 

izprasts un 

izpildīts. Izteiktie 

spriedumi 

vietumis nav 

pamatoti ar 

piemēriem. 

Izklāstā trūkst 

loģiskuma un 

precizitātes. 

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 
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14. Latviešu valodas (L1) mutiskais eksāmens/ The European 

Baccalaureate oral examination (L1) Latvian Language 

Latviešu valodas (L1) eksāmenā:  

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

kompetences; 

2) mutiskajā eksāmenā trīs uzdevumi darbam ar mācību programmā iekļauta darba 

fragmenta tekstu un sava viedokļa paušana par daiļdarbā ietverto problēmu. 

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. 

Mutiskā eksāmena paraugs 

1. JAUTĀJUMS 

 

Klajumā atradās vairākas dažādiem atkritumiem, zirgu mēsliem un dubļiem pilnas dziļas 

bedres. Tuvumā nebija redzams neviens cilvēks, tikai gadus piecus vecs zēns pie kādas mēslus 

bedres omulīgi rotaļājās ar tukšu, sarūgušu skumbriju bundžu. 

Pēkšņi zēnam aizķērās aiz kāda sadauzīta kapakmens kāja, un tas iekliegdamies 

atmuguriski iekrita bedrē. 

Tā bija ļoti dziļa, un tās vidu piepildīja dubļiem un lietus ūdeni sajaukta virca, virs kuras 

pacēlās netīta un nevarīga  bērna rociņa pilna izmisuma, gaidīdama palīdzību.  

(..)Viņš jau gribēja iekāpt mēslu bedrē, bet tad paskatījās savos spulgojošajos apavos un 

tikai neveikli pacēla bedres virzienā trauslās, rūpīgi koptās rokas. Tad tās atkal gļēvi noslīdēja 
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gar sāniem un sāka burzīt brūnos zamša cimdus. Karstie veserīši arvien žiglāk klauvēja deniņos. 

Piere nosvīda. 

– Ne mirkli nedrīkst kavēties, – viņš satraukti domāja, – jāsauc palīgā! 

Un viņš smieklīgi iekliedzās: – Ā! –  

Kā pats no sevis nokaunējās, apklusa un sevi uzmundrināja: – Tev pašam jāiet palīgā! 

Nekavējot! – jo zēna galva vairs nebija redzama. (..) 

– Kā es izskatīšos, kad izkāpšu no bedres? Drausmīgi! – viņš nodomāja, – kā es smirdēšu! 

Kur es tāds varēšu rādīties? Ļaudis no manis bēgs jau pa gabalu! Un ko teiks Jadviga? Brr! 

Bet šajā liktenīgajā brīdī piesteidzās kāds bārdains, skrandās tērpts vecticībnieks, bez 

liekas šaubīšanās iekāpa bedrē un izcēla bērnu. Tas drīz iebrēcās, un vecticībnieks to krievu 

valodā laipni mierināja. 

Karstie veserīši mitēja klauvēt Riharda Beitāna deniņos. Priecādamies, ka bērns izglābts 

un ka viņš atbrīvots no pretīgā pienākuma kāpt mēslu bedrē, viņš steigšus attālinājās. 

Vienu brīdi gan viņu mazliet nomāca pašpārmetums: 

– Ja nebūtu piesteidzies bārdainais vecticībnieks, tad, taupīdams savus nospodrinātos 

apavus, droši vien tu būtu ļāvis bērnam aiziet bojā! 

Tomēr drīz viņam izdevās atsvabināties no šī pārmetuma, un viņš sevi uzmundrināja: 

– Ar tik lielu sirdsapziņu es dzīvē nekā nesasniegšu! Vai tad mani brūnie zamša cimdi, 

kas viegli iesvaidīti ar magnoliju smaržūdeni, nav vairāk vērts kā šāda pamesta bērna dzīvība?(..) 

Viņš lepni, it kā izaicinādams divkaujā savu sirdsapziņu, augstu pacēla brūno cimdu (..) 

un turpināja ceļu gar vecticībnieku kapsētu. 

Kad viņš beidzot sasniedza savu ceļa mērķi un ieraudzīja grezni tērptās Jadvigas mīlīgo 

muti, kas viņam veltīju daudz laipnu vārdu, viņš sevī nopriecājās: 

– Cik labi tomēr, ka nekāpu mēslu bedre’, jo tad es – netīrs u smirdošs – nebūtu varējis 

atnākt te! (..) 

Viņš centās uzveikt savu satraukumu un, uzlūkodams skumbriju bundžu, vienaldzīgi 

sacīja:  

– Iedomājies, kad es gāju pār to klajumu, kāds bērns iekrita mēslu bedrē un būt noslīcis, 

ja nebūt piesteidzies kāds vecticībnieks. Es t rados pie pašas bedres, bet negāju palīgā. 

Viņš mazliet nedroši palūkojās Jadvigā. Tā smaidīja, Tad viņš turpināja: 

– Manis dēļ zēns būt varējis noslīkt, jo es tak nevarēju kāpt mēslu bedrē. 

– Protams, – piebilda Jadviga. 

– Man tomēr vajadzēja kāpt bedrē! Vai ne? – klusu ieminējās Rihards. 

–Tā tik vēl trūka! – iesaucās Jadviga, – jūs un mēslu bedre! Fū! Jum tā piestāv koptas 

roks, labas drēbes! 

Tad mīlīgā mute vienaldzīgi sacīja: 

– Nerūpējieties tā par kaut kādu pamestu bērnu! 

Un viņi dzēra gaišu vīnu un smējās. 

Cik gaišs un viegls seržants izgāja no kazarmām, lai dotos pie Jadvigas, tik smags nu 

nomākts viņš atgriezās savā rotā, iedams ar lielu līkumu apkārt klajuma, kur viņa ģeķības dēļ 

gandrīz aizgāja bojā bērns (..). 

– Kurš tīrāks: vai es – tik apkopies un uzposies cilvēks, vai skrandās tērptais bārdainais 

vecticībnieks? 

(..) 

Tālāk viss ritēja, kā Rihards bija vēlējies. Viņš apdāvināja zēnu, tad (..) iepazinās ar zēna 

māti, kas gulēja gultu un drīz sāka tam stāstīt par savu dzīvi, visvairāk par savu vīru. 

– Man jau viņš patīk, – tā teic, – bet viņš nu jau pusgadu sēž cietumā par kaušanos. 

Jāstrādā… (..) Bet es šodien nevaru pakustēties. Karstums, smaga galva… Bet, ja es nenokopšu 

to biedrības namu, tad zaudēšu nodarbošanos. 
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– Es to padarīšu! – sacīja Rihards un, neļaudams slimniecei ne attapties, steidzās uz 

tirgotāju biedrības namu, ko tam parādīja zēns. 

Seržants Rihards Beitans pieteicās pie nama pārziņa kā saslimušas kopējas atvietotājs, 

saņēma spaini, slotas, grīdas lupatas un stājās pie darba. 

Viņš izlaistīja plašā dejas zālē ūdeni un ar bērzu slotām saslaucīja lielā kaudzē sīkos 

gabaliņos saraustītās zilās, sarkanās un baltās serpentīna lentes, konfeti, programmas, (..) ābolu 

serdes, korķus, sērkociņus, papirosu galus un kārbiņas (..) Tā viņš, cilādams slapjās, smirdošās 

lupatas, mazgāja piespļaudīto un putekļaino grīdu. Astoņas vai desmit reizes viņš gāja uz aku, 

kas atradās biedrības nama pagalma vidū, pēc ūdens. Viņš viscaur nosvīda. Viņa drēbes un 

apavi, rokas un seja bija notriepta asinīm, dubļiem, ūdeni, novadējušos alu un dažādiem 

pretīgiem netīrumiem. Viņa nāsīs koda asi putekļi, sīva alus un pašdarinātas tabakas 

sastāvējušos dūmu smaka. Bet viņš bija laimīgs. (..) Un, kad pēc paveiktā darba viņš izgāja uz 

nama lieveņa, no kura varēja pārredzēt vecticībnieku kapsētas daudzžuburainos krustus un 

kuplās apses, gobas un kļavas, viņa ārējais izskats gan atgādināja mēslu vedēju, kad tas dara 

savu darbu, bet viņš beidzot jutās gluži  gaišs, viegls un tīrs kā cilvēks, kuru apņem lielas 

spodrības magā gaisma. 

 

(780 vārdi) 

 

E.Ādamsons (1907-1946). „Lielas spodrības gaismā”. 

 

 

JAUTĀJUMI 

 

1. Raksturojiet teksta vēstījumu! 

2. Kā tekstā tiek atklāti varoņi, viņu dzīves uztvere un vērtības? 

3. Salīdziniet tekstā atainotās varoņu attiecības ar mūsdienās vēroto un redzēto, kā tas 

sasaucas ar Jūsu dzīves redzējumu un vērtībām? 

 

 

15. Latviešu valodas (L1) rakstiskais eksāmens/ the European 

Baccalaureate written examination (L1) Latvian Language 

Latviešu valodas (L1) eksāmenā:  

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) tekstu kopējais apjoms rakstiskajā eksāmenā nepārsniedz 1600 vārdus. 

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. 
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Maksimālais punktu skaits – 30 punkti. 

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

Skolēnam jāuzraksta viedoklis (130-150 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. 

 

 

Latviešu valodas (L1)  Bakalaurāta rakstiskā eksāmena paraugs / LI 

Latvian language Baccalaureate written examination  

 

1. Divu dzejoļu salīdzinājums (35 punkti)  

Vērtēšanas kritēriju apraksts (sk.1.tabulu) 

2. Prozas teksta (daiļdarbs, publicistika) izpratne (25 punkti)  

Viedokļa vērtēšanas kritēriju apraksts (sk. 2.tabulu) 

3. Tekstveide   (40 punkti) 

Esejas vērtēšanas kritēriju apraksts (sk. 3.tabulu) 
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EIROPAS BAKALAURS Paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUMS: 20??. gada            jūnijā (rīts) 

 

 

 

 

 

 

EKSĀMENA ILGUMS:                 4 stundas (240 minūtes)   

 

 

 

TEHNISKIE LĪDZEKĻI:                         nav izmantojami 

 

 

 

ĪPAŠAS PIEZĪMES: 

Veiciet visus uzdevumus!  

Trešajā uzdevumā izvēlieties vienu no piedāvātajiem tematiem! 
 

 

 
 

 

 

 

LATVIEŠU VALODA I 
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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!                                               (35 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)  
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(Zālīte Māra (1952). Dzeja, – R., Atēna, 2003. -450.lpp.) 

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 

 

Izlasiet  Gunitas Nagles interviju ar rakstnieku Jāni Joņevu, kurā  viņš uzdod jautājumu: „Vai 

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

Izskaidrojiet  autora viedokli par jautājumā skarto problēmu! 

Uzrakstiet savu viedokli,  atbildot  uz autora uzdoto jautājumu!  

 

 (Apjoms – 130 – 150 vārdu)  

 

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?  30 

Pozitīvais devums ir izteiksmes skaidrība. Tas ir galvenais elks, kam kalpojam. Svarīga 

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. 35 

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

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.  
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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 40 

ko nedauzās pa pagalmiem, bet kādā brīdī saprot, ka vajadzētu. Daudzi rātnie, kuri bērnībā 

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 

lirika. Es uz šādu tīņu aizraušanos raugos nopietni, jo tā bieži vien ir ļoti svarīga. Tas, ko mēs 45 

izvēlamies tīņa vecumā, bieži vien nosaka, kādi būsim vēlāk. Grāmatas un mūzika man 

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, 50 

izvairoties no liekulības. Izklausās pēc manifesta saukļa. Bet būtība ir tāda: mani neinteresē 

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 55 

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

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. 60 

Mana muzikālā gaume paplašinājusies, klausos 19. gadsimta franču mūziku, kas ir plūstoša un 

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.  65 

(796 vārdi) 

(www.ir.lv 2014.21.VIII)  

 

___________________________________________________________________________  
 

 

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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Pielikums Nr. 1 

 

 

 

16. Ieteicamie daiļdarbi/ Recommended literature 

1.–3. KLASE/ Cycle 1 (S1-S3) 
 

Mūža godi tautasdziesmās un ticējumos. 

Vēsturiskās un izcelšanās teikas. 

 

Literārā pasaka 

S. Kaldupe. Ziemeļzemes pasaka vai 

I. Ziedonis. Uz pasaka 

O. Vailds. Laimīgais princis 

 

Miniatūras 

M. Ķempe. Pirmā bērnības atmiņa, Billīte 

A. H. Tammsāre. Zēns un taurenis 

 

Dzeja 

O. Vācietis. Sveču grāmata 

Fabulas (5 pēc skolotāja izvēles) 

P. Sils. Žagatas  

E. Treimanis-Zvārgulis. Taksītis 

Rainis. Miera skūpsts 

Vensku Edvarts. Pasaciņa 

E. Treimanis-Zvārgulis. Kaķis 

P. Sils. Bailēm lielas acis 

Ēzops. Lauva un pele 

Ž. Lafontēns. Vilks un jērs 

 

Stāsti  

A. Upīts. Sūnu Ciema zēni 

A. Neiburga. Stāsts par Tilli un Suņu vīru 

G. Repše. Jorens kokā kāpējs 

 

Luga 
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A. Brigadere. Maija un Paija 

 

Romāns 

V. Belševica. Bille (fragmenti). 

O. L. Kirkegors. Orla Varžurijējs vai 

L. M. Montgomerija. Anna no “Zaļajiem jumtiem” vai 

R. Dāls. Matilde 

4.–5. klase/Cycle (S4-S5) 
 

Latviešu teikas (5 pēc skolotāja izvēles) 

 

Latviešu tautas pasaka 

 

Latviešu tautasdziesmas par mitoloģiskajām būtnēm 

 

Grieķu, ēģiptiešu, skandināvu, Austrumu tautu, somu kosmogonisko un antropogonisko mītu 

fragmenti  

 

Eposs 

A. Pumpurs. Lāčplēsis (fragmenti). 

Auseklis. Gaismas pils 

Pumpurs. Tautai; Imanta 

 

Literārās pasakas 

I. Ziedonis. Krāsainās pasakas 

A.Sakse. Pasakas par ziediem 

 

Epifānijas 

I. Ziedonis. Epifānijas (5 pēc skolotāja izvēles) 

 

Stāsts 

R. Ezera. Cilvēkam vajag suni  

O. Henrijs. Bēdu brāļi. 

 

Novele 

R. Blaumanis. Nāves ēnā 

R. Ezera. Zilonis 

A. Čaks. Stāsts Spēle ar dzīvību 

A. Grīns. Klusie ciemiņi 
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Romāns 

J. Klīdzējs. Cilvēka bērns (fragmenti) vai 

A. Eglītis. Pansija pilī. 

A. Kristi. Austrumu ekspresis (fragmenti). 

A. Bels. Cilvēki laivās vai pēc skolotāja izvēles 

 

Dzeja  

E. Veidenbaums 

I. Ziedonis  

Rainis 

A. Čaks  

O. Vācietis  

M. Zālīte 

K. Elsbergs vai M. Melgalvs 

R. Blaumanis. Tālavas taurētājs 

V. Plūdonis. Balāde Salgales Mada loms un poēma Atraitnes dēls 

 

Humoreska 

A. Čehovs. Hameleons vai 

K. Čapeks. Dārzkopja gads (fragmenti) 

 

Luga 

Rainis. Zelta zirgs 

M. Zīverts. Minhauzena precības vai  Zaļā vāze 

 

Publicistika, mākslinieciskais apraksts 

M. Birze. Kā pele pa graudam (fragmenti)  

I. Ziedonis. Tutepatās (fragmenti) 

Z. Mauriņa. Liepu lapu laipnība 

E. Venters. Ābolu elpa  

 

6.-7. KLASE/ Cycle (S6-S7) 

Sengrieķu traģēdija pēc izvēles 

Dž. Bokačo noveles  

V.Šekspīra „Hamlets” vai „Romeo un Džuljeta” 
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Bairona vai V.Igo, vai A. Puškina darbs pēc izvēles 

H.Ibsena luga „Pērs Gints” 

Š.Bodlēra dzeja pēc izvēles 

F. Kafkas vai A.Kamī stāsts /romāns pēc izvēles 

J.Alunāna dzeja pēc izvēles 

Ausekļa dzeja pēc izvēles 

R. Blaumaņa noveles pēc izvēles, luga ”Pazudušais dēls” 

E. Veidenbauma dzeja pēc izvēles 

Aspazijas dz. krāj. “Sarkanās puķes”  

J.Poruka dzeja, stāsti pēc izvēles 

 F.Bārdas dzeja pēc izvēles 

Raiņa dz.krāj.„Gals un sākums”, traģēdija „Jāzeps un viņa brāļi” 

L. Laicena dz. krāj „Ho Taī” 

 J.Ezeriņa noveles pēc izvēles 

 A. Upīša noveles pēc izvēles  

A. Čaka dz. krāj. „Mana paradīze”, poēma „Mūžības skartie” 

E.Virzas poēma „Straumēni” 

G. Zariņa vai I.Šķipsnas stāsts/ romāns pēc izvēles 

L. Tauna vai G.Saliņa dzeja pēc izvēles 

M.Zīverta kamerluga pēc izvēles 

A. Bela romāns pēc izvēles 

 R. Ezeras romāns pēc izvēles 

I. Ziedoņa dzeja pēc izvēles, epifānijas 

O. Vācieša dzeja pēc izvēles 

V. Belševicas dzeja pēc izvēles 

K. Skujenieka dzeja pēc izvēles 



 

75 

 

K. Elsberga dzeja pēc izvēles 

J. Einfelda “Mēness bērns” 

 N. Ikstenas stāsti, romāns pēc izvēles 

L. Stumbres viencēliens pēc izvēles  

Jaunākās latviešu literatūras darbi (pēdējie 5 gadi) pēc izvēles 

  

 


