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DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU IZVĒRTĒJUMS VENTSPILS CENTRA 

SĀKUMSKOLĀ 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ 

 

Rezultātu salīdzinājums procentuāli skolā, pilsētā, valstī 

Diagnosticējošo darbu mērķis: Novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās 

pilnveidot.  

Salīdzinot visu DD kopvērtējuma % ar valsti un citām Ventspils skolām, Ventspils Centra 

sākumskolas izglītojamie visos DD darbos uzrāda augstākus rezultātus. 

DD darbs 
Izglītības 

iestādē Ventspilī Valstī 

Latviešu val. 3.kl. 86.51 % 74.62% 72.48% 

Matemātika 3. kl.  88.14 % 77.77% 78.22% 

Latviešu val. 6.kl. 78.58% 67.98% 63.24% 

Matemātika 6. kl.  63.49% 57.47% 55.56% 

Dabaszinības 6. kl. 73.21% 63.97% 59.46% 

 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 

Diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu 3. klasei mērķis - konstatēt skolēnu latviešu 

valodas pamatprasmju apguves virzību atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām. 

Diagnosticējošais darba saturam ir komplekss raksturs. Veicamie uzdevumi paredz diagnosticēt 

visu runas darbības veidu - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas apguves kvalitāti.  

 

 

 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo valodas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir augstā līmenī. 

Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 11.89% augstāki un, salīdzinot ar 

valsti kopumā, rezultāti ir par 14.03% augstāki.  
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Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Diagnosticējošais darbs matemātikā veidots pamatlīmeņa prasmju apguves diagnosticēšanai. 

Skolotājs var secināt, kā skolēni apguvuši pamatprasmes, bet nevar izdarīt plašākus 

secinājumus par katra skolēna sasniegto prasmju apguves līmeni matemātikā kopumā. 

 

 

 

 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir augstā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 10.37% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 9.92% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 

Latviešu valodas diagnosticējošā darba mērķis 6. klasē ir novērtēt skolēnu mācību valodas 

vispārējās klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot. Šo 

prasmju kopuma apguve ir nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai. 

Atbilstoši prasībām skolēns, beidzot 6. klasi, - pareizi, apzināti, veikli un izteiksmīgi lasa, - 

nosaka lasītā teksta tematu un galveno domu, - izprot lasītā teksta plānveidību un rindkopas 

jēgu teksta veidošanā, - vērtē tekstā ietverto informāciju un izmanto to savā darbībā. 
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Diagnosticējošā darba lasīšanas uzdevumos apvienotas komunikatīvās un valodas kompetences 

prasības, valodas lietojuma prasmes. 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir augstā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 10.6% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 15.34% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām, diagnosticējošajā darbā ir ietverti uzdevumi, kuru 

konteksts atklāj situācijas, ar kurām skolēni varētu reāli sastapties. Reāla dzīves situācija 

(konteksts), identificēt matemātisko problēmu un pārveidot kontekstu atbilstoši tai - atrisināt 

matemātikas uzdevumu - iegūto matemātisko rezultātu izteikt atbilstoši kontekstam. 

Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve 

nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai nākamajā izglītības posmā un tālāk.  

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 6.02% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 7.93% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 

Diagnosticējošā darbā uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta 

obligātajam saturam un ir ietverti visi dabaszinību standarta obligātā mācību satura tematiskie 

bloki. Tā kā diagnosticējošā darba mērķis nav pārbaudīt visa mācību priekšmeta standartā 
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iekļautā satura apguvi, bet diagnosticēt konkrētu prasmju attīstību, darbā nav iekļauti uzdevumi 

pilnīgi visu izziņas darbības veidu diagnostikai visos izziņas darbības līmeņos. 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo dabaszinību kompetences apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 9.24% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 13.75% augstāki.  

Secinājumi: 

 Analizējot datus par rezultātiem salīdzinājumā ar Ventspils skolām un valsti kopumā, 

Centra sākumskolas rezultāti DD ir pārliecinoši augstāki. 

 Visaugstākie sasniegumi ir latviešu valodā un matemātikā 3. klasei. 

 6 klašu izglītojamajiem augstākie rezultāti ir latviešu valodā. 

 

Rezultātu salīdzinājums DD un ikdienas darbā 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klase 

 

Kopumā skolēnu vērtējumi DD ir ļoti labi. Salīdzinot DD un ikdienas vidējo vērtējumu, ir 

atšķirības - augstāki vērtējumi ir diagnosticējošajā darbā. Iespējams, ka skolēni diagnosticējošā 
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darbā daudz vairāk koncentrējās, kā arī skolēniem ir iespēja mājās sagatavot darba mutisko 

daļu. Rakstu daļas uzdevumi bija vidēji sarežģīti un skolēniem saprotami, tāpēc tie grūtības 

nesagādāja. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klase 

 

Diagnosticējošā darba un ikdienas vērtējumu, atšķirības ir optimālajā un augstākajā līmenī. 

Ikdienas vērtējumi ir zemāki nekā DD vērtējumi.  

Diagnosticējošais darbs latviešu valoda 6. klase 

 

Ja analizē skolēnu veikumu pēc sekmju līmeņa, redzams, ka nozīmīgu atšķirību starp skolēnu 

diagnosticējošā darba rezultātiem un sekmēm ikdienas darbā nav. Tabulā apkopots skolēnu 

skaits pēc 1. semestra mācību rezultātiem un tiem pielīdzinātā procentuālā līmeņa, kas iegūts 

diagnosticējošā darbā. 
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Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klase 

 

Analizējot rezultātus, var secināt, ka diagnosticējošā darbā augsto un optimālo vērtējumu 

mazāk nekā ikdienas darbā. Pārrunājot ar skolēniem darba uzdevumus, norises gaitu un 

organizāciju, izskanēja viedokļi, ka uzdevumu izpildei pietrūka laika. Tas varētu būt arī 

galvenais sasniegumu atšķirības iemesls. 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klase 

 

Izvērtējot DD un ikdienas vērtējumus, var secināt, ka ikdienā vairāk ir optimālo un mazāk 

augsto vērtējumu. 

Diagnosticējošā darba analīze pa uzdevumiem 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 

3. klases skolēni veica sešus uzdevumus. 1. un 2. uzdevums bija paredzēts skolēna klausīšanās 

kompetences pārbaudei un prasmes dzirdēto informāciju izmantot atbilstoši dotajiem 
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nosacījumiem: klausoties tekstu, ar X atzīmēt tabulā dotā apgalvojuma atbilstību vai 

neatbilstību dzirdētājam, uztvert tekstā konkrētas detaļas un atbilstošo vārdu ierakstīt dotajā 

tekstā. Uzdevumi ļāva pārbaudīt, cik vērīgs ir skolēns klausīšanās procesā, kā prot uztvert 

dzirdēto kopumā un saklausīt tajā atsevišķas detaļas, kā dzirdēto spēj sintezēt ar lasīto. 3. 

uzdevuma galvenais nolūks bija pārliecināties par skolēna apzinātas lasītprasmes līmeni un 

spēju tekstā uztvert galveno domu, bet 4. uzdevums - spriest, kā skolēns izprot apgūto vārdšķiru 

leksiskās nozīmes un prot tās atrast tekstā. 5. uzdevums paredzēts, lai diagnosticētu skolēna 

tekstveides un pareizrakstības prasmi. Latviešu valodas pamatprasmju diagnosticēšanas 

procesā bija paredzēts arī pārliecināties par skolēna runātprasmi, stāstot par tematu „Mana 

mīļākā grāmata”. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās prasmi. Daudzos piemēros 

skolēniem nebija kļūdu, bet divos kļūdījās vairāki skolēni - nespēja saklausīt pareizo 

informāciju. Skolotāja uzskata, ka šo informāciju varēja arī pārprast. 

2. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās un satura precizitātes 

atspoguļošanas prasmi. Visi skolēni ļoti labi veica šo uzdevumu. 

Lasīšanas kompetences uzdevumi 

3. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē lasīšanas un teksta izpratnes prasmi. 

Visi skolēni ļoti labi veica šo uzdevumu. 

4. uzdevums - III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē lasīšanas un teksta satura izpratnes 

prasmi. Visi skolēni ļoti labi veica šo uzdevumu. 

Valodas kompetences uzdevums 

5. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē pareizrakstības prasmes. Šo uzdevumu 

visi skolēni veica ļoti labi, grūtības sagādāja tikai viens uzdevums, kurā neprata vārdam 

uzrakstīt pareizu galotni.  

6. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums – diagnosticē prasmi pēc plāna veidot un uzrakstīt 

loģisku stāstījumu atbilstoši dotajam tematam. Skolēni arī ar šo uzdevumu ļoti veiksmīgi 

tika galā, dažiem skolēniem bija pareizrakstības kļūdas, kā arī stāstījumā varēja būt plašākas 

vārdu krājums.  

3.a klases izglītojamie I izziņas līmeņa uzdevumus veica 81%, II izziņas līmeņa 85%, III izziņas 

līmeņa uzdevumus 90% apmērā. Tie ir teicami rādītāji. 

Mutvārdu daļa 
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Šis uzdevums paredzēja mājās sagatavotu uzdevumu – stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. 

Visus uzdevumus skolēni veica teicami, jo skolēni prot veidot tematam atbilstošu stāstījumu. 

Loģiski un, skaidri stāstot, lieto garus saliktus teikumus. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 

Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. uzdevums - I izziņa līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās prasmi. Daudzos piemēros 

nebija kļūdu, bet divos kļūdījās daži skolēni – informāciju saklausīja un atzīmēja nepareizi. 

2. uzdevums - II izziņa līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās un satura precizitātes 

atspoguļošanas prasmi. Šo uzdevumu veica labi, jo divos uzdevumos bija neprecīzas 

atbildes. Iemesls varētu būt tas, ka šī uzdevuma informācija ir pārprotama. 

Lasīšanas kompetences uzdevumi 

3. uzdevums - II izziņa līmeņa uzdevums - diagnosticē lasīšanas un teksta izpratnes prasmi. 

Visi skolēni ļoti labi veica šo uzdevumu. 

4. uzdevums - III izziņa līmeņa uzdevums - diagnosticē lasīšanas un teksta satura izpratnes 

prasmi. Visi skolēni ļoti labi veica šo uzdevumu. 

Valodas kompetences uzdevums 

5. uzdevums - II izziņa līmeņa uzdevums - diagnosticē pareizrakstības prasmes. Uzdevums 

tika veikts labi, jo vairākiem skolēniem bija pareizrakstības kļūdas. 

6. uzdevums - II izziņa līmeņa uzdevums – diagnosticē prasmi pēc plāna veidot un uzrakstīt 

loģisku stāstījumu par savu mīļāko sporta veidu. Skolēni arī ar šo uzdevumu ļoti veiksmīgi 

tika galā, dažiem skolēniem bija pareizrakstības kļūdas, kā arī stāstījumā varēja būt plašākas 

vārdu krājums.  

3.a klases izglītojamie I līmeņa uzdevumus veica 79%, II līmeņa 71%, III līmeņa uzdevumus 

86%. Tie ir ļoti labi rādītāji. 

Mutvārdu daļa 

Skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. Šo diagnosticējošā 

darba daļu skolēni izpildīja 100%, kas ir teicams rādītājs. Skolēnu rezultāti ir teicami, jo latviešu 

valodas stundās skolēni regulāri sagatavoja stāstījumus par savām izlasītajām grāmatām. 

Secinājumi: 

1. Kopumā 3. klases diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu izglītojamo 

rezultāti ir ļoti labi. Nepieciešama skolēnu zināšanu un klausīšanās prasmju pilnveide. 
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Uzmanība jāpiegriež arī teksta izpratnes uzdevumiem, vārdu leksisko nozīmju 

uzdevumiem. 

2. Valodas kompetences uzdevumu pilnveidošanā jāpievērš liela uzmanība vārdu 

pareizrakstībai, teikumu veidošanai. Domrakstu pilnveidošanā - vārdu krājumu 

pilnveidošanai, plānošanai un savu domu izklāstam. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Skolēniem bija jāatrisina 8 uzdevumi. Galvenais akcents pamatprasmju apguvē standarta 

prasībā: ar naturāliem skaitļiem pirmā simta robežās prot veikt četras aritmētiskās darbības 

galvā un rakstos, kā arī nosaukt darbības un to locekļus. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

1. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē izglītojamo matemātiskās 

zināšanas – bija jāatrod un jāieraksta, atbilstoši matemātiskajām darbībām, matemātiskie 

locekļi. Šo uzdevumu visi skolēni veica bez kļūdām, tas nozīmē, ka ir labas matemātiskās 

zināšanas. 

2.  uzdevums – I, II un III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē prasmi salīdzināt un veikt 

matemātiskās darbības. Arī šo uzdevumu veicot, kļūdu nebija. 

3.  un 4. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - bija jāzina un jāprot darboties ar 

mērvienībām. Grūtības dažiem skolēniem sagādāja uzdevums, kurā bija jāpārveido garuma 

mērvienības. 

5. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - bija jārisina darbības ar nezināmajiem 

locekļiem. Dažiem skolēniem kļūdas bija piemēros ar dalīšanu. 

6. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - bija jārisina uzdevumi saistītajā pierakstā. 

Šie uzdevumi grūtības nesagādāja, atsevišķiem skolēniem bija dažas neuzmanības kļūdas. 

7. uzvedumā – II izziņas līmeņa uzdevums - izmantojot doto vizuālo informāciju, bija jāveic 

aprēķins un rezultāts jāpārvērš attiecīgās naudas mērvienībās. Uzdevuma rezultāti rāda, ka 

izglītojamo zināšanas un prasme rīkoties ar naudas mērvienībām ir ļoti laba. 

8. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja izglītojamo loģisko domāšanu – 

no dažām dotajām sastāvdaļām bija jāizveido 6 varianti. Puse izglītojamo veica uzdevumu 

pilnīgi pareizi, pārējie izveidoja 3, 4 vai 5 variantus. 
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Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 

1. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē izglītojamo matemātiskās 

skaitļošanas prasmes. Šo uzdevumu visi skolēni veica bez kļūdām, tas nozīmē, ka viņiem šī 

viela ir skaidra. 

1.  uzdevums – I, II un III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē prasmi salīdzināt un veikt 

matemātiskās darbības. Šo uzdevumu veica 92% pareizi. 

2.  un 4. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - mērvienību pārveidošana, ko skolēni 

izpildīja 73,3% un 82%. 

3. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - bija jārisina darbības ar nezināmajiem 

locekļiem. Dažiem skolēniem kļūdas bija piemēros ar dalīšanu. 

5. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - nezināmā skaitļa aprēķināšana un pārbaude. 

88% uzdevumu tika veikti pareizi. 

6. uzvedumā – II izziņas līmeņa uzdevums - saistītā pieraksta darbību secības ievērošana un 

to aprēķināšana. 80% tika veikti pareizi. 

7. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja izglītojamo loģisko domāšanu - 

veikt aprēķinus galvā un pierakstīt atbilstošu rezultātu un mērvienības. Skolēni to izpildīja 

85%. Daži skolēni neuzmanības dēļ nebija pierakstījuši prasīto mērvienību. 

8. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja izglītojamo loģisko domāšanu – 

no dažām dotajām sastāvdaļām bija jāizveido 6 varianti. 93% tika veikti pareizi. 

Secinājumi: 

1. Kopumā 3. klases diagnosticējošā darba matemātikā rezultāti ir ļoti labi. Jāturpina skolēnu 

saistītā pieraksta risināšanas prasmju pilnveide, uzdevumu risināšana ar mērvienībām, 

akcentu liekot uz mērvienību pierakstu un uzdevumā uzdoto prasību pierakstu. 

2. Ikdienas darbā lielāka vērība jāpiegriež teksta uzdevumu izpratnei, loģiskās domāšanas 

iemaņu attīstības uzdevumiem. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 

Diagnosticējošo darbu veidoja 4 daļas: lasīšana un valodas kompetence, klausīšanās, rakstīšana 

un runāšana.  

Lasīšanas un valodas kompetences daļā bija ietverti 11 uzdevumi, tie visi atbilda skolēnu 

apgūtajam mācību saturam. Skolēnu lasītprasmes pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu 

prasmes: 

 izprast doto tekstu un sameklēt nepieciešamo informāciju, 
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 nosaukt varoņu īpašības un tās pamatot, raksturot varoņu lomu, 

 vērtēt tekstā ietverto informāciju un to izmantot savā darbībā, 

 uzdot jautājumus par tekstu un sniegt uz tiem atbildi pilnā teikumā.  

Izvērtējot skolēnu veikumu lasītprasmes uzdevumos, secināms, ka vidēji uzdevumi pareizi 

veikti 83,12% apmērā, kas, pēc pedagoga domām, ir ļoti labs rādītājs. Skolēniem lielākās 

grūtības bija sagādājis raksturot varoņu lomu atbilstoši nosacījumiem. 

Valodas kompetences pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu zināšanas un prasmes: 

 pamatot īpašvārdu un sugas vārdu pareizrakstību, 

 izskaidrot vārda nozīmi tekstā, 

 nošķirt daudznozīmīga vārda vairākas nozīmes, 

 veidot saliktus teikumus, 

 saskatīt sintaktiskās konstrukcijas (uzruna), 

 nošķirt tiešo un pārnesto nozīmi, 

 likt pieturzīmes atbilstoši interpunkcijas normām, 

 rakstīt vārdus atbilstoši pareizrakstības normām (pareizrakstība tika vērtēta arī 

lasītprasmes uzdevumos). 

Analizējot skolēnu veikumu valodas kompetences uzdevumos, secināms, ka vidēji uzdevumi 

pareizi veikti 69,61% apmērā. Vairāk kļūdu novērojams pareizrakstībā lasītprasmes 

uzdevumos, kā arī pieturzīmju lietojumā (īpaši lieku un nevajadzīgu pieturzīmju ievietošanā 

teikumā). Grūtības skolēniem sagādājusi arī precīzas vārda nozīmes noteikšana. 

Klausīšanās daļu skolēni veikuši precīzi 79,09% apmērā. Arī šie uzdevumi veidoti atbilstoši 

apgūtajam mācību saturam. Šajā daļā skolēni apliecināja prasmi saklausīt detalizētu 

informāciju, to pārveidot un saistīt dzirdēto informāciju ar lasīto. Skolēniem lielākās grūtības 

sagādājis salīdzināt dzirdēto informāciju ar lasīto, kur bija nepieciešams sasaistīt saklausīto 

informāciju ar dzejas tekstu. Šo uzdevumu precīzi skolēni veikuši vien 60,34% apmērā, un tas 

varētu būt skaidrojams, ka skolēniem ir bijis sarežģīti izprast dzejas valodā rakstītu tekstu. Vēl 

salīdzinoši zemāks rezultāts novērojams uzdevumā, kur skolēniem jāizvērtē apgalvojuma 

pareizība (vidēji 69,83% apmērā). 

Rakstīšanas daļā skolēnu uzdevums bija veidot domrakstu, izvēloties vienu no diviem 

piedāvātajiem virsrakstiem. Katram virsrakstam bija noteikts domraksta veids, un skolēniem 

bija jāveido domraksta veidam un virsrakstam atbilstošs teksts 130 vārdu apjomā. Domraksta 

vērtēšanas kritēriji un skolēnu iegūtais vidējais procentuālais vērtējums apkopots tabulā. 
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Vērtēšanas kritēriji un prasme 
Skolēnu vidējais 

vērtējums procentos 

Veido rakstīto tekstu atbilstoši tematam 92,53% 

Veido tekstu atbilstoši vēstījuma / apraksta veidam 79,31% 

Ievēro teksta uzbūves principus 98,28% 

Ievēro rindkopas 98,28% 

Ievēro darba apjomu 89,66% 

Prot izmantot savā tekstā bagātu vārdu krājumu, daudzveidīgas 

sintaktiskās konstrukcijas 

87,93% 

Prot veidot savu tekstu bez ortogrāfijas kļūdām apgūtā mācību 

satura robežās 

66,38% 

Prot veidot savu tekstu, pieļaujot ne vairāk kā vienu 

interpunkcijas kļūdu apgūtā mācību satura robežās 

31,03% 

 

Viszemākie rādītāji atspoguļojas teksta veidošanā atbilstīgi pareizrakstības un interpunkcijas 

normām. Skolēnu darbos parādījās daudz kļūdu komatu lietojumā, kas saistīts ar skolēnu vēlmi 

veidot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas, plašāka apjoma teikumus, kuros ir grūti salikt 

pieturzīmes arī apgūtā mācību satura robežās. Pareizrakstībā novērojamas neuzmanības kļūdas. 

Vairāki skolēni nebija pievērsuši uzmanību teksta veidošanai atbilstoši norādītajam domraksta 

veidam, tādēļ izstrādātie domraksti tikai daļēji atbilda 2. kritērijam. 

Runāšanas daļa norisinājās 2019. gada 12. februārī, un tajā skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu 

stāstījumu pēc plāna par kādu no lasītām grāmatām. Tā kā pedagogs iepriekš organizējis 

lasīšanas seminārus pēc diagnosticējošā darbā izvirzītajiem principiem, skolēnu runas tika 

izskatītas un komentētas, lai skolēniem būtu iespējams tās pilnveidot, skolēni guvuši ļoti labus 

rezultātus darba mutvārdu daļā. Skolēnu vidējais rādītājs runāšanas daļā ir 93,10%. 

Runu kritēriji un tur iegūtie vidējie procentuālie vērtējumi ir šādi: 

 runas saturs – 94,14%, 

 stāstījuma loģiskums – 94,83%, 

 pašizteiksme – 94,83%, 

 vārdu krājums – 93,10%. 

Zemākais rezultāts novērojams prasmē savā runā izmantot bagātu vārdu krājumu, precīzu vārdu 

izvēli. Šeit skolēni reizēm kļūdījās, izvēloties neprecīzus, literārai valodai neatbilstošus vārdus.  

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a/6.b klasei 

Diagnosticējošā darba visas daļas kopumā pareizi tika izpildītas 78% (6.a un 6.b) apmērā. 
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Lasīšanas un valodas kompetences daļā – I izziņas līmeņa un II izziņas līmeņa uzdevumi 72% 

(6.a un 6.b) tika izpildīti pareizi.  

Klausīšanās daļā - I izziņas līmeņa, II izziņas līmeņa un III izziņas līmeņa uzdevumi 80% (6.a 

un 6.b) tika izpildīti pareizi.  

Rakstīšanas daļā - II izziņas līmeņa un III izziņas līmeņa uzdevumi 75% (6.a un 6.b) tika 

izpildīti pareizi.  

Runāšanas daļā - III izziņas līmeņa uzdevumi 93% (6.a un 6.b) tika izpildīti pareizi.  

Secinājumi: 

1. Kopumā pedagogs skolēnu rezultātus vērtē pozitīvi, jo pārsvarā tie atbilst skolēnu 

vērtējumiem ikdienas mācību darbā vai pat ir labāki. 

2. Visaugstākie rezultāti ir mutvārdu daļā, ko veicinājusi lasīšanas semināru organizēšana 

literatūras ietvaros. 

3. Analizējot pārbaudes darbus, ir secināts, kuru kompetenču pilnveidei vēl jāpievērš 

uzmanība un turpmākajā darbā nepieciešami uzlabojumi: 

 precīza uzdevumu nosacījumu izlasīšana un izpratnei;  

 pareizrakstības un pieturzīmju normu ievērošana teikumos un tekstā, kuru skolēns ir 

veidojis pats;  

 zināšanu pilnveidošana par vārda leksisko nozīmi;  

 teikumu veidošana atbilstīgi teikuma veidam pēc uzbūves, 

 zināšanu pilnveidošana par domrakstu veidiem un skolēnu radošas darbības iesaistīšana 

to apguvē; 

 pareizrakstības un precīza pieturzīmju lietojuma aktualizēšana arī literatūras stundās un 

pārbaudes darbos.  

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Darbu veido 11 uzdevumi, kas ir veidoti un sakārtoti atbilstoši matemātikas obligātajam 

saturam. Ietverti uzdevumi, kas diagnosticē skolēnu gatavību darbam radošā līmenī, t.i., spēju 

atrisināt augstākas grūtību pakāpes uzdevumus. Diagnosticējošā darbā iekļautās vispārējās 

pamatprasmes: 

 sakarības starp lielumiem saskatīšana tekstā; 

 sagaidāmā skaitlisko aprēķinu rezultāta aptuvena novērtēšana galvā; 

 statistiskas informācijas iegūšana; 
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 praktiska satura uzdevumu risināšana, kas saistīta ar sadzīves, dabaszinātņu, vides un 

veselības jautājumiem, to nozīmes apzināšanās ikdienas dzīvē; 

 piemērotu paņēmienu lietošana, lai atrisinātu problēmas, izmantojot skaitliskos 

modeļus; 

 pamatojuma nepieciešamības izpratne. 

 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei 

1. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē izglītojamo matemātiskās 

skaitļošanas prasmes. Uzdevums tika veikts 93% (6.a) 95% (6.b) pareizi. 

2.  uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē prasmi veikt darbības ar daļām. 

Šo uzdevumu veica 70% (6.a) 79% (6.b) pareizi. 

3.  uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums – koordinātu nolasīšana un racionālo 

skaitļu salīdzināšana, ko skolēni izpildīja 97% (6a) 83% (6.b) pareizi. 

4. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums - bija jārisina darbības ar decimāldaļām. Šinī 

uzdevumā skolēniem bija kļūdas, jo grūtības sagādāja uzdevuma formulējuma izpratne. 

Pareizās atbildes bija 45% (6a) 49% (6.b). 

5. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – laika aprēķins - 50% uzdevuma tika veikti 

pareizi. 

6. uzvedumā – III izziņas līmeņa uzdevums – loģiskās domāšanas uzdevums ar 

skaidrojumu sniegšanu matemātiskā valodā. 64% (6a) 73% (6.b) tika veikti pareizi. 

7. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja procentu aprēķināšanas prasmi. 

Skolēni pareizi izpildīja 70% (6a) 68% (6.b).  

8. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja izglītojamo prasmi veikt 

darbības ar daļām. 78% (6a) 47% (6.b) tika veikti pareizi. 

9. uzdevums – I un II izziņas līmeņa uzdevums – darbības ar mērvienībām. Šis uzdevums 

sagādāja vislielākās grūtības, jo tikai 27% (6a) 25% (6.b) bija pareizas atbildes. 

10. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - vidējā aritmētiskā aprēķināšana. Pareizi tika 

veikti 45% (6a) 50% (6.b). 

11. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums – loģiskās domāšanas uzdevums, kurā pēc 

dotajiem procentiem ar pamatojumu jāapstiprina vai jānoliedz atbilde, tika veikts 59% 

pareizi. 6.b klasei šis uzdevums sagādāja vislielākās grūtības, tikai 18% bija pareizu 

atbilžu 
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Secinājumi: 

 Kā vienu no galvenajām problēmām ir grūtības lasīt tekstu ar izpratni. Liela daļa 

uzdevumu tika formulēti garos tekstos, kuros skolēniem nebija viegli orientēties. 

Skolēni arī uzsvēra, ka dažu uzdevumu formulējums nebija saprotams.  Skolēniem arī 

bija grūtības iekļauties paredzētajā laikā, tāpēc pēdējie uzdevumi tika pildīti steigā. 

 Ņemot vērā DD rezultātus, lielākā vērība jāpiegriež: 

o daļas reizināšanai un dalīšanai ar naturālu skaitli; 

o daļas reizināšanai un dalīšanai ar daļu; 

o uzdevumu nosacījumu – teksta lasītprasmes iemaņu attīstīšanai; 

o sakarību saskatīšanai starp mainīgiem lielumiem; 

o procentu aprēķināšanai no skaitļa; 

o attiecības izteikšana procentos. 

 Ikdienas darbā jāpārdomā mācību stundā iekļautais uzdevumu saturs. Vairāk iekļaut 

augstāka izziņas līmeņa uzdevumus, kā arī uzdevumus, kas saturiski pietuvināti ikdienas 

situācijai.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.a klasei 

Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve 

nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai. Uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši 

dabaszinību mācību priekšmeta obligātajam saturam. Darbu veido 24 uzdevumi, kas pēc satura 

un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm, tie ir sakārtoti trīs izziņas līmeņa uzdevumos. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei.  

Darbā bija astoņi I izziņas līmeņa uzdevumi, kuros jāveic viena soļa/darbības procedūra, 

piemēram, jāatsauc atmiņā fakts, termins, princips vai koncepcija, vai jāatrod viena 

informācijas vienība grafikā vai tabulā. Skolēniem bija jāzina par dabas procesiem, par 

elektrisko ķēdi, par enerģijas avotiem, mēness fāzēm. I līmeņa uzdevumos iegūtie rezultāti ir 

85% (6.a) 91% (6.b) klasei. Grūtāk veicās ar 7. uzdevumu, kurā atbildes bija jāizvēlas par 

maisījuma filtrēšanu 52% (6.a) 67% (6.b).  Skolēniem trūkst praktiskās pieredzes un spējas 

formulēt darbību. 

Četri bija II izziņas līmeņa uzdevumi. Šie uzdevumi paredz izmantot konceptuālas zināšanas, 

lai aprakstītu vai izskaidrotu parādību, izvēlētos atbilstošas procedūras, kas ietver divus vai 

vairākus soļus/darbības, organizētu un atspoguļotu datus, interpretētu vai izmantotu vienkāršas 

datu kopas un grafikus. Kopumā pareizās atbildes 72% (6.a) 71% (6.b). Skolēni visbiežāk 

kļūdās 2. uzdevumā (59% 6.a un 56% 6.b) nosakot Mēness fāzi, 15. uzdevumā (59% 6.a un 
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60% 6.b) nosakot stieples garumu, 19. uzdevumā (45% 6.a un 47% 6.b) par vides piesārņojuma 

samazināšanu, 20 uzdevumā (45% 6.a) nosakot atbilstošo augu, 22. uzdevumā (66% 6.a un 

40% 6.b) kļūdaini izvēlējās dotos secinājumus. 

Trīs III izziņas līmeņa uzdevumi, kuros jāanalizē sarežģīta informācija vai dati, jāizvērtē 

pierādījumi, jāizstrādā plāns vai secīgas darbības problēmas risināšanai. Kopumā pareizās 

atbildes 63% (6.a un 6.b). Grūtāk veicās ar 5. uzdevumu (44% 6.a un 40% 6.b) mēroga 

noteikšana un 17. uzdevumu (59% 6.a un 63% 6.b) izskaidrot balonā notikušās pārmaiņas. 

Secinājumi: 

 Balstoties uz apkopotajiem datiem, kopumā diagnosticējošo darbu skolēni veikuši labi. 

Turpmāk lielāka vērība jāpievērš teksta izpratnei un prasmei secināt, izteikties un 

pareizi noformulēt atbildi. Skolēniem pietrūkst praktiskās pieredzes un prasmes 

noformulēt darbību izvērstā teikumā. Problēmas sagādā sistematizēšana (tabula) un 

augu noteikšana pēc fotogrāfijas. Grūtības sagādā arī procesa noformulēšana izmantojot 

konkrētus balstvārdus. Jāuzlabo pamatprasmes strādāt ar dažāda veida tabulām, attēliem 

un informatīvu tekstu. 

 Daži uzdevumi bija pārprotami un radīja skolēniem zināmas grūtības to veikšanā: 22. 

uzdevumā auga fotogrāfija un augu noteicējs bija neveiksmīgi nofotografēts, tāpēc bija 

grūti atpazīstams. 5. uzdevums samērā sarežģīti noformulēts savukārt 17. uzdevums 

balstījās uz prasmi izteikties un noformulēt precīzu atbildi, bet skolēnu par hēlija gāzi 

6. klasē nav pietiekamas, jo tas neatbilst 5.-6. klases mācību vielai. 

 

Mācību priekšmetu skolotāju priekšlikumi un rīcības plāns mācību 

sasniegumu uzlabošanai 

1. Katrs skolotājs ir izstrādājis plānu, kā iepazīstināt izglītojamos ar diagnosticējošo darbu 

rezultātiem, piemēram, tika veidotas prezentācijas ar raksturīgākajām kļūdām un kopīgi 

veikta to analīze. Izglītojamie tika aicināti uz konsultācijām, lai individuāli analizētu viņu 

rezultātus un kļūdas.  

2. Lai apzinātu izglītojamo un skolotāju viedokli par DD un iegūtajiem rezultātiem, tika 

organizēta un veikta Edurio aptauja par katru DD mācību priekšmetu. Iegūtie dati tika 

analizēti un izmantoti turpmākā darba plānošanai. Ņemot vērā skolēnu aptauju rezultātus, 

akcents jāliek uz skolēnu pašvadītu mācīšanos.  

3. Skolotājiem ir vienots viedoklis par to, ka galvenās problēmas rada nepietiekam 

tekstpratība, kas ietver gan lasītprasmi, gan rakstītprasmi, gan satura izpratni. Tā kā lielā 

daļā uzdevumu savs viedoklis ir jāizsaka rakstiski, lai uzlabotu rezultātus, ir jāuzlabo un 
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jāattīsta šī prasme. Pedagoģiskajā kolektīvā ir pieņemts lēmums par to, ka, jau sākot ar šī 

mācību gada aprīli, katrā mācību priekšmetā tam jāpievērš lielāka uzmanība, iekļaujot 

dažāda līmeņa uzdevumus darbam ar tekstu. Nākamajā mācību gadā jāplāno klasvadības 

kursi visiem skolotājiem, jo Edurio aptaujas dati uzrāda to nepieciešamību. 

4. Analizējot DD konstatēts, ka nepieciešams pievērst lielāku uzmanību metakognitīvo 

prasmju attīstīšanai (dziļās domāšanas uzdevumi). Tika pieņemts lēmums nākamajā gadā 

organizēt skolotāju apmācības par šāda tipa uzdevumu izmantošanu ikdienas darbā mācību 

laikā no 1.-6. klasei.  

5. Lai regulāri sekotu līdzi izglītojamo mācību sasniegumu dinamikai, vairākas reizes gadā 

tiek rīkotas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas 

mācību darbā un DD, rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti un pieņemti atbilstoši lēmumi 

turpmākajam darbam, kā arī tiek sekots līdzi to izpildei. Priekšmetu skolotāji un audzinātāji 

ir izstrādājuši konsultāciju apmeklējuma lapu, kura ļauj sekot līdzi izglītojamā sekmju 

uzlabošanas procesam. Izglītojamajam ar nepietiekamu vērtējumu matemātikā I semestrī 

tika izstrādāts individuālā darba plāns zināšanu uzlabošanai, kā rezultātā matemātikas 

zināšanu un prasmju līmenis ir uzlabojies. 

6. Par vienu no nākamā mācību gada prioritātēm plānots izvirzīt metakognitīvo prasmju un 

tekstvadības attīstīšana, organizējot skolotāju apmācības un savstarpējās stundu vērošanas. 

 

 


