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Diagnosticējošo darbu mērķis

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468 “Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un
pamatizglītības programmu paraugiem”:

3.klasēm

Latviešu valoda 1.–9.klasei, novērtēt izglītojamo latviešu valodas vispārējās klausīšanās,
lasīšanas, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot.

Matemātika 1.–9.klasei novērtēt izglītojamo skaitļošanas, mērvienību lietošanas, teksta
uzdevumu risināšanas, kombinatorikas prasmes ar nolūku tās pilnveidot.

6.klasēm

Latviešu valoda 1.–9.klasei novērtēt izglītojamo mācību valodas vispārējās klausīšanās,
lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot.

Matemātika 1.–9.klasei novērtēt izglītojamo prasmes izpildīt darbības ar parastās daļas
vai galīgas decimāldaļas formā dotiem racionāliem skaitļiem un to izmantošanu praktisku
uzdevumu risināšanā.

Dabaszinības 1.–6.klasei novērtēt skolēnu prasmes plānot pētījumu, skaidrot dažādas
parādības un interpretēt datus un pierādījumus dabaszinībās ar nolūku tās pilnveidot.



Valsts diagnosticējošie darbi tika kārtoti:
3. klasēm 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – Mutvārdu daļa, Rakstu 

daļa

 matemātikā (rakstiski)

6. klasēm 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – Mutvārdu daļa, Rakstu 

daļa

 Matemātikā (rakstiski)

 Dabaszinībās (rakstiski)

Klase Skolēnu skaits

3.a 25

3.b 25

Klase Skolēnu skaits

6.a 25

6.b 24



Valsts diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 3.klasēm
DD Latviešu mācībvaloda 3.klasei 

Rakstu daļa Mutvārdu daļa

Sk. % Sk. %

Ventspils 

Centra sākumskola 50 87,53 % 50 98,00 %

VENTSPILS kopā
221 68,79 % 230 86,16 %

Kopā valstī
13447 63,96 % 13616 78,68 %



Kas konstatēts 

(stiprās un vājās prasmes)

Turpmākā rīcība Skolēni ar 

AP

• Mutvārdu daļa - skolēni bija ļoti labi sagatavojušies. Bija izvēlējušies

interesantas, mūsdienīgas grāmatas pēc savām interesēm. Un tas deva

iespēju veidot saistošu stāstījumu par sevis izvēlēto grāmatu. Bērnu

stāstījumi bija droši, pārliecinoši, neskatoties uz to, ka tas notika gan

klātienē, gan attālināti.

• Rakstu daļa - ļoti labi skolēniem veicās ar klausāmiem uzdevumiem.

Prasme – saklausa informāciju un pareizi atzīmē apgalvojumu atbilstoši
dzirdētajam. Tie tika izpildīti pārsvarā visiem bez kļūdām. Uzdevumos,

kuros bija latviešu valodas gramatikas jautājumi arī bija izpildīti teicami.

Vairāki bērni kļūdījās uzdevumā, kurā pašiem bija jālasa un jāsaprot, kura

informācijas atbilst konkrētam piemēram. Prasme – lasa ar izpratni un

pareizi savieno anotāciju ar grāmatas virsrakstu.

Klausīšanās uzdevumā bija jābūt uzmanīgākiem, jo bija nianses, kas

maldināja uz atbildi. Nedaudz grūtības sagādāja uzdevums Prasme –

pareizi izveido un uzraksta saturiski un gramatiski pareizu teikumu, jo

skolēni pirmajam teikumam bija izmantojuši gandrīz visu resursu, līdz ar to

– nācās uzdevumu pārstrādāt.

 Ņemot vērā vērtējumus, kuri iegūti no valsts diagnosticējošajiem

darbiem, var secināt, ka skolēni labi orientējas visās apgūtajās tēmās.

 Salīdzinājumā ar iegūtajiem datiem no abu klašu 50 skolēniem rakstu

daļu skolēni ir veikuši 87,53%, kas ir augstāks par Ventspils skolu statistikas

rādītāja un valstī kopumā.

Mutvārdu daļā ieguvuši 98%, kas arī ir augstāks par Ventspils skolu

 Vairāk jāvērš 

uzmanība lasīšanai 

ar izpratni. 

Strādāsim ar 

uzdevumiem, kuros 

ir darbs ar tekstu, 

attīstot skolēniem 

tekstpratību. 

Jāturpina apgūt 

zināšanas, kas 

paredzētas mācību 

programmā un 

sistemātiski jāatkārto 

jau zināmās tēmas.

Jātrenē skolēnu 

uzmanība.

Jāpilnveido 

prasme pareizi 

izveidot un uzrakstīt 

saturiski un 

gramatiski pareizus 

teikumus. 

3 

skolēniem



Valsts diagnosticējošais darbs 

matemātikā 3.klasēm

DD Matemātika 3.klasei  

1. daļa

Sk. %

Ventspils

Centra sākumskola
50 84,26 %

VENTSPILS kopā 296 67,20 %

Kopā valstī 17485 61,50 %



Kas konstatēts 

(stiprās un vājās prasmes)

Turpmākā rīcība Skolēni ar 

AP

Diagnosticējošais darbs ir uzrakstīts ar ļoti labiem rezultātiem. Uzdevumi

bija testa veidā un bērniem ļoti labi saprotami.

Darbs skolēniem grūtības nesagādāja, vienīgi tika pieļautas

neuzmanības kļūdas.

Grūtības sagādāja uzdevums ar ģeometriskām figūrām Prasme- saskata

attēlā minētās ģeometriskās figūras, kuros bija jāsaskata un jāsaskaita

norādītās ģeometriskās figūras un teksta uzdevums ar diagrammu

Prasme – uzraksta jautājuma atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā
attēlotos datus, veic aprēķinus, jo skolēni nav uzmanīgi lasot tekstu

(par…vairāk/mazāk, reizes…vairāk/mazāk), neuzmanīgi, jo uzdevuma

noteikumā bija norādīti vairāki uzdevumi.

Pārējos uzdevumos lielākai daļai viss bija izdevies, tikai individuālas

kļūdas neuzmanības dēļ.

 Ņemot vērā vērtējumus, kuri iegūti no valsts diagnosticējošajiem

darbiem, var secināt, ka skolēni labi orientējas visās apgūtajās tēmās.

 Salīdzinājumā ar iegūtajiem datiem no abu klašu 50 skolēniem

diagnosticējošo darbu matemātikā ir veikuši 84,26%, kas ir augstāks par

Ventspils skolu statistikas rādītāja un valstī kopumā.

 Jāturpina apgūt 

zināšanas, kas 

paredzētas mācību 

programmā un 

sistemātiski jāatkārto 

jau zināmās tēmas.

 Jātrenē 

uzmanība.

 Vairāk jāvērš 

uzmanība lasīšanai  

ar izpratni.

 Turpināsim darbu, 

strādājot vairāk pie  

uzdevumiem uz 

uzmanību un loģisko 

domāšanu.

3 

skolēniem



Valsts diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 6.klasēm
DD Latviešu mācībvaloda 6.klasei

Valodas 

kompetence un 

lasītprasme

Klausīšanās Rakstīšana Runāšana

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. %

Ventspils

Centra sākumskola
45 81,04 % 45 83,44 % 45 80,44 % 45 95,00 %

VENTSPILS kopā

211 64,91 % 211 72,32 % 211 62,65 % 216 85,74 %

Kopā valstī

13359 54,57 % 13368 65,58 % 13375 53,67 % 13490 75,56 %



Kas konstatēts 

(stiprās un vājās prasmes)

Turpmākā rīcība Skolēni ar 

AP

Analizējot diagnosticējošā darba rezultātus, konstatētas šādas 

“stiprās” prasmes:

skolēni prot sameklēt tekstā informāciju un to lasa ar izpratni,

skolēni prot no teksta izrakstīt sinonīmu, vārdus ar pretēju nozīmi, 

deminutīvu, antonīmu pāri,

skolēni prot veidot teikumus atbilstoši norādījumiem: iesaistīt 

homoformu teikumā citā vārdšķirā, rakstīt saliktu pakārtotu teikumu 

u.c.

skolēni prot ierakstīt trūkstošos burtus,

skolēni atpazīst salikteņus,

skolēni precīzi saklausa informāciju un prot to izmantot atbilstoši 

norādījumiem,

skolēni prot veidot tekstu, ievērojot noteikto apjomu, darba uzbūvi, 

sadalot tekstu rindkopās un lietojot bagātu vārdu krājumu,

skolēni prot veidot stāstījumu par grāmatu atbilstoši norādījumiem par 

runas saturu, plānveidību, vārdu krājumu un prezentē to pārliecinoši 

un dabiski. 

Diagnosticējošā darbā arī konstatētas prasmes, kas jāturpina 

pilnveidot:

prasme uzmanīgi lasīt uzdevuma nosacījumus un veikt uzdevumus 

atbilstoši norādījumiem,

prasme izteikt savu viedokli skaidri un argumentēti, to pierakstot 

atbilstoši pareizrakstības un pieturzīmju lietošanas normām,

Pedagogs ir 

iepazīstinājis skolēnus ar 

izlabotajiem darbiem 

un vērtēšanas 

kritērijiem. Sadarbībā ar 

skolēniem ir pārrunātas 

pieļautās kļūdas un 

izvirzīti tālākie mērķi 

zināšanu un prasmju 

pilnveidei:

turpināsim uzmanīgi 

lasīt uzdevuma 

nosacījumus un 

uzdevumus veikt 

atbilstoši norādītajam;

pilnveidosim prasmi 

precīzi lietot pieturzīmes 

gan dotos teikumos, 

gan savā veidotā 

tekstā (tiešā runa, 

uzruna, salikts teikums 

utt.);

veicināsim prasmi 

1 

skolēnam



Valsts diagnosticējošais darbs 

matemātikā 6.klasēm

DD Matemātika 6.klasei

1. daļa

Sk. %

Ventspils 

Centra sākumskola
47 73,40 %

VENTSPILS kopā
301 57,58 %

Kopā valstī
17663 49,28 %



Kas konstatēts 

(stiprās un vājās prasmes)

Turpmākā rīcība Skolēni ar 

AP

Analizējot diagnosticējošā darba rezultātus, konstatētas 

šādas “stiprās” prasmes:

skolēni prot veikt darbības ar daļām, decimāldaļām 

(izpilde 80,70%),

skolēni prot aprēķināt daudzciparu skaitļu summu (izpilde 

85,11%),

skolēni prot aprēķināt pamatdaļu no skaitļa (izpilde 

70,21%),

prot noteikt daļu lielumu zīmējumā un tās salīdzināt (izpilde 

79,79%),

prot paskaidrot, kas tiek aprēķināts dotajā vienādībā 

(izpilde 80,85%),

prot risināt praktiskā satura uzdevumu – lētākās preces 

noteikšana (izpilde 82,27%).

Diagnosticējošā darbā arī konstatētas prasmes, kas 

jāturpina pilnveidot:

jāpilnveido prasme saskatīt un pielietot sakarības starp 

lielumiem  (attāluma aprēķināšana, zinot mērogu),

prasme veidot skaitlisku modeļus,

jāpilnveido prasme saskatīt un lietot sakarības starp visu 

skaitli, procentiem un procentu vērtību.

Analizējot sasniegumus, ir 

apzinātas “vājās” puses un ir 

plānot pilnveidot šīs prasmes, 

integrējot mācību procesā 

atbilstošus uzdevumus.

Skolēniem, kas diagnosticējošajā 

darbā apguves rezultāts ir uzrādīts 

zemāks par 60%, ir izstrādāts plāns 

prasmju paaugstināšanai. Skolēni 

ir ar to iepazīstināti un ir sākuši tā 

izpildi. 

1

skolēnam



Valsts diagnosticējošais darbs 

dabaszinībās 6.klasēm
DD Dabaszinības 6.klasei 

DAB_6_Klase

Sk. %

Ventspils 

Centra sākumskola
46 77,90 %

VENTSPILS kopā

298 43,13 %

Kopā valstī

15855 29,73 %



Kas konstatēts 

(stiprās un vājās prasmes)

Turpmākā rīcība Skolēni ar 

AP

Skolēniem bija jāveic 12 uzdevumi ar  6 apakšuzdevumiem tiešsaistē. 

Uzdevumi pēc satura bija ar atšķirīgu grūtības pakāpi un dažādām 

atbilžu formām (izvēlēties pareizo atbildi; ieraksti vārdu; pamato savu 

izvēli rakstiski). Septiņi uzdevumi bija I izziņas līmeņa uzdevumi, deviņi 

II izziņas līmeņa un divi III izziņas līmeņa uzdevumi.

Analizējot darba rezultātus, secināms, ka visveiksmīgāk skolēni tikuši 

galā ar  septiņiem testa veida uzdevumiem, kur bija jāizvēlas pareizā 

atbilde (izpilde: 1. - 100%, 2. - 100%, 3. - 65,22%, 4. - 95,65%,

5. - 95,65%, 6.1 - 100%, 6.2 - 100%).

Grūtības sagādājuši tie uzdevumi, kuros jāsniedz pamatota, izvērsta 

atbilde, dažos uzdevumos iegūstot nedaudz zemākus rezultātus, kas 

nebūt neliecina, ka skolēniem trūkst zināšanu, bet grūtības sagādā 

korekti noformulēt savu domu

(izpilde: 8. - 88.04%,  9.1 - 71,74%, 9.2 - 60, 87%, 10.1 - 56,52%, 10.2 -

54,35%, 11.2 - 90,22%, 11.3 - 60,87%, 12.1 - 45,65%, 12.2 - 89,13%).

Analizējot uzdevumus pa attiecīgajiem izziņas līmeņiem, secināms, ka 

vairākiem skolēniem grūtības sagādājušas:

II izziņas līmeņa uzdevumi, kur argumentācijai jāizmanto 

diagrammas informācija, nolasot datus par gaisa temperatūru, 

attāluma izskaidrošanu. Nekorekti/vispārīgi noformulējot iesniedzamo 

atbildi, tādējādi iegūstot vai neiegūstot maksimālo punktu vērtējumu;

I līmeņa tekstpratības uzdevums,  neiedziļinoties uzdevuma 

nosacījumos, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi, atšķirot 

Turpmāk lielāka vērība 

jāpievērš:

doto uzdevumu 

nosacījumu izpildei, 

iedziļinoties visos 

uzdevuma nosacījumos;

pilnveidot prasmi 

secināt, izsakot savu 

viedokli un pareizi 

noformulēt atbildi;

dabaszinību terminu 

pareiza lietošana, 

ietverot 

pamatotās/izvērtās 

atbildēs;

ikdienas darbā vairāk 

iekļaut uzdevumus, 

kuros jāprot korekti lasīt 

informāciju no 

diagrammām, sasaistot 

atbildes ar datiem no 

diagrammas;

turpināt stiprināt 

1 

skolēnam


