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Šis ir itensanerts tksets, ja jūs vraat

izsīlat šo testku, tad jūs east vines no

no 100 cilkievēm, krui var šdāu testku

izsīlat. Kbridžaems uniitātversē ir

aājutklši, ka ciēlvki līšanasā utvezr vsiu

vārdu kpoā un nav srīgvai kdāā seībcā ir

bturi vdārā. Svrīgai ir, lai prmiais un

pējdēais bturs neinmaās, pējiāre var būt

sainmaīti un cilkvēs sēps izlsīat testku.

Vai Jmus izvādes?
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Lasīšanas kompetence

Lasīšanas kompetence – spēja

SAPRAST

NOVĒRTĒT

PIELIETOT

rakstīto tekstu, lai

➢ sasniegtu mērķi,

➢ attīstītu zināšanas un potenciālu,

➢ piedalītos sabiedrībā.

(Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (SSNP))
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Lasīšanas kompetence

Lasīšanas kompetence nozīmē

ne tikai spēju UZTVERT teksta vispārējo nozīmi, bet arī

IZPRAST autora komunikatīvo mērķi,

NOVĒRTĒT viņa spēju to sasniegt,

pamatoti IZTEIKT viedokli par tekstu.

(Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (SSNP))
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Diagnostic test 
in Latvian for 6th grade
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Diagnostic test 
in Latvian for 6th grade
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1.1.3. Skaidri un ar izpratni

lasa mācībām un savām

interesēm atbilstošu tekstu. 

Atbild uz jautājumiem un pats 

uzdod jautājumus

1.1.3. Veikli un ar izpratni lasa

mācībām un savām interesēm

atbilstošu tekstu. Atrodot tajā

galvenos vārdus un frāzes, 

atbildot uz jautājumiem un 

uzdodot jautājumus pašiem, 

nosaka teksta galveno domu

un tajā paustās idejas. Formulē

viedokli par izlasītā teksta

noderīgumu un turpmākajām

izmantošanas iespējām

1.1.3. Ar izpratni lasa satura, 

uzbūves un žanru ziņā 

atšķirīgus tekstus, saskatot 

valodas lietojuma būtiskākās 

īpatnības. Analizē un skaidro 

tekstu, novērtē savu izpratni. 

Salīdzina izlasīto ar iepriekš 

zināmo, nosaka, kādas 

pārdomas izlasītais teksts ir 

radījis

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

Ministru kabineta noteikumi Nr.747

Rīga, 2018. gada 27. novembris 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem
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Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1.1.9. Atrod informāciju

tekstā, arī tabulās, shēmās, 

diagrammās, domu kartēs. 

Vērtē to pēc vienkāršiem

kritērijiem: zināma/nezināma, 

interesanta/garlaicīga, 

ticama/mazticama. Salīdzina

ar personisko pieredzi

1.1.9. Apkopo informāciju no 

tematiski saistītiem avotiem 

atbilstoši mērķim. Nošķir 

nepieciešamo no liekā, svarīgo 

no mazsvarīgā, vērtē 

informācijas ticamību. Sakārto 

to noteiktā secībā vai veidā

1.1.9. Salīdzina vairākus 

informācijas avotus, izvēlas 

ticamākos, pamato savu izvēli. 

Integrē un interpretē 

informāciju no dažādiem 

avotiem. Izvēlas mērķim 

atbilstošu informācijas 

apstrādes un strukturēšanas 

veidu. Saskata un salīdzina 

sakarības, notikumu secību, 

cēloņus un sekas
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2.1.1. Izmanto teksta 

virsrakstu un galvenos vārdus, 

nosaka teksta tematu un 

galveno domu, salīdzina ar 

citu viedokli un secina par 

kopīgo un atšķirīgo

2.1.1. Izmanto teksta 

virsrakstu, svarīgākos 

teikumus un atslēgvārdus, 

nosaka teksta tematu, galveno 

domu un nolūku. Salīdzina ar 

citu viedokli un veido 

secinājumus

2.1.1. Izmanto atslēgvārdu 

noteikšanas paņēmienus un 

zināšanas par teksta vizuālā 

noformējuma grafiskajiem 

līdzekļiem, lai interpretētu un 

novērtētu tekstu un tā galveno 

domu. Salīdzina ar citu 

viedokli un veido secinājumus

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi



Diagnostikas ieskaite/eksāmens
Latviešu valodā
3., 6. klase/9. klase

Izglītojamie lasīšanas daļā
atrod un apkopo detalizētu informāciju tekstā; 
novērtē tekstā sniegto informāciju (vai teksts atbilst saturam, vai 

teksts satur šo informāciju); 
spēj uzdot jautājumus par tekstu; 
prot izskaidrot vārdu/fražu tiešās un pārnestās nozīmes; 
papildina teikumus atbilstoši teksta saturam; 
spēj tekstā atrast atbilstošu vārdu, pamatojoties uz piedāvāto 

vārdu nozīmi; 
prot tekstā atrast valodas tēlainas izteiksmes līdzekļus; 
izteikt viedokli, pamatojoties uz teksta saturu.

Lasītprasme – panākumu atslēga 12



Diagnostikas ieskaite/eksāmens
Latviešu valodā
3., 6. klase/9. klase
Teksta veidi/ tēmas

Izglītojamajiem lasīšanas daļā tiek piedāvāti

•dažādu žanru darbi:

➢ daiļliteratūra

➢ publicitātes,

➢ sludinājumi/tabulas/diagrammas/attēli; 

•dažādas tēmas:

➢ valoda

➢ vēsture, ģeogrāfija

➢ zinātne utt.
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Lasīšanas kompetence

Lasītprasme – panākumu atslēga 14

35% skolēnu (9 no 18 punktiem)
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Lasīšanas kompetence
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Lasīšanas kompetence

Lasītprasme – panākumu atslēga 17

1. uzdevums (3 punkti). Izceltajā teksta daļā atrodiet un uzrakstiet prasīto!

Sinonīms vārdam "priecīgs" — pacilāts (45.84%)

Antonīms vārdam "mierīgs" – nemierīgs (50.36%)

Deminutīvs – pirtiņa (23.63%) , slotiņa (25.29%)

4. uzdevums (2 punkti). Ko Paija grib pateikt zēniem, sakot: "Šīs slotas jūs pērs 

stiprāk, nekā jūs spējat iedomāties!" (57,01%)

5. uzdevums (3 punkti). Vai piekrīti, ka šādu Paijas uzvedību var uztvert kā joku?

Atbildi pamato!

Papildu punktu iegūst, ja tiek sniegta informācija par latvāņu kaitīgumu. (38.5%)
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Lasīšanas kompetence

Lasītprasme – panākumu atslēga 19



Lasīšanas kompetence

Lasītprasme – panākumu atslēga 20

23% (10 out of 

19)
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Lasīšanas kompetence

Izlasi fragmentu no Māras Zālītes romāna "Pieci pirksti" un veic 
5.–6. uzdevumu!

Bet kas tas ir? Arī ar tītaru nav labi.

Parasti viņa ir mierīga un mīļa, bet tagad skraida pa pagalmu kā 
apdegusi. Kur ir mazie tītari? Tie nav redzami. Nu skaidrs, kāpēc tītaram 
nav mierīga sirds un kāpēc vecais tītars lec laukā no biksēm.

5. uzdevums (1 punkts). Atzīmē ar «x», kādā nozīmē tekstā 
lietots vārds mierīgs! (57%) 

Tāds, kur nav kustības, arī (spēcīgas) skaņas (par apkārtni, vietu). 

Lēns, gluds, nesteidzīgs (par kustību, kursu, darbību). 

Tāds, kas nav aktīvs, enerģisks, arī agresīvs. Tāds, kurš jebkuru 
pacieš, jebkuram pakļaujas.

6. uzdevums (3 punkti). Uzraksti trīs frazeoloģismus no teksta un 
paskaidro tos! (78; 71; 39% (56%))

Lasītprasme – panākumu atslēga 22
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Lasīšanas kompetence

Lasītprasme vai ieradums

Izskaidro vārdu savienojumu "biezs maks"! 
__________________________________

Paskaidrojiet vārdu savienojumu "biezs maks" tekstā ! 
__________________________________

Lasītprasme – panākumu atslēga 24



Lasīšanas kompetence
Lasītprasme vai ieradums
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52%



Lasīšanas kompetence
Lasītprasme vai ieradums
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53%

52%



Lasīšanas kompetence
Lasītprasme vai ieradums
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41%



Lasīšanas kompetence
Pārdomām Lasītprasmes mācīšana Eiropā: 

konteksts, politika un prakse

28

Brīvas lasīšanas apguve ir vēl viens elements

lasīšanas pamatprasmju attīstībā, jo, nelasot

tekoši, skolēniem var rasties grūtības saprast

lasīto.
T. V. Rasinskis (Rasinski, 2003)

Tekoša lasīšana – spēja pareizi, ātri, bez

piepūles un ar atbilstošu izteiksmi lasīt teksta

fragmentus.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām

29

"Lasīt, lai mācītos" 

•turpināt attīstīt vārdu (terminu) atpazīšanas 

prasmes, 

•uzlabot tekošu lasīšanu un saistītā teksta lasīšanas 

ātrumu. 

Skolēni, kuri neattīsta šīs lasīšanas pamatprasmes, var 

saskarties ar dažādām grūtībām, lai sasniegtu lasīšanas 

mērķi — saprastu lasīto tekstu un izmantotu lasīšanu kā 

mācību līdzekli.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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Teksta izpratnes stratēģijas

• Secinājumu izdarīšana vai interpretācija
teksta un grafisko datu lasīšanas laikā: atklājot ne tikai teksta burtisko nozīmi, bet arī citas

nozīmes; uzdodot un atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar tekstu; izdarot secinājumus, 

pamatojoties uz tekstu; radot asociācijas starp tekstu un attēliem. 

• Teksta apkopošana un koncentrēšanās uz

vissvarīgāko informāciju izlases veidā:
galveno ideju identificēšana un atšķiršana no sekundārajām; teksta struktūras izpēte, veidojot

apakšvirsrakstus; literāro darbu galveno varoņu, notikumu vai elementu identificēšana.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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Teksta izpratnes stratēģijas

• Saikne starp dažādām teksta daļām:
o atrast informāciju, izmantojot teksta organizēšanas elementus 

(virsrakstus, satura rādītāju) 

o hipotēzes par teksta saturu vai žanriem; teksta struktūras 

elementu atpazīšana (ievads, galvenās daļas, noslēgums, 

stāstījums, dialogi utt.);

o notikumu hronoloģija literārajos tekstos.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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Teksta izpratnes stratēģijas

• Papildu zināšanu izmantošana:
rakstīto tekstu sasaiste ar personīgo pieredzi, kultūru un zināšanām pirms lasīšanas, tās

laikā un pēc tās.

• Teksta izpratnes pašpārbaude vai paškontrole:
o nesaprotamu vārdu un teksta fragmentu nozīmes noskaidrošana;

o jautājumu uzdošana, izmantojot atsauces rīkus; 

o neskaidro teksta vietu pārlasīšana; 

o teksta daļas pārstāstīšana ar saviem vārdiem.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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Teksta izpratnes stratēģijas

• Vizuālo attēlu veidošana: 

o rakstītā satura attēlošana zīmējumā, stāsta attīstības atveidošana diagrammā

o rakstīta teksta pārvēršana grafikos, tabulās, mērogos vai vizuālos attēlos; 

o ainas iztēlošanās, lasot lugu



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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• Pētījuma pamati un teorija: 
skolotājiem ir jāveido dziļa izpratne par valodas un lasītprasmes

attīstību, kā arī par mācīšanās teoriju un motivāciju, lai viņi varētu

efektīvi pamatot ar mācīšanu saistītu lēmumu pieņemšanu.

• "Vārda līmeņa" mācīšanas stratēģijas: 
skolotājiem ir jābūt gataviem izmantot vairākas stratēģijas, lai

attīstītu skolēnu zināšanas par vārdu nozīmi un spēju identificēt

vārdus.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām
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• "Teksta līmeņa" apzināšanās stratēģijas: 
skolotājiem ir jābūt gataviem mācīt vairākas stratēģijas, ko lasītāji

var izmantot, lai izveidotu teksta nozīmi un uzraudzītu tā

izpratni. Viņiem ir jāsaprot veidi, kā vārdu krājuma (vārdu

nozīmes) mācīšana un to brīva izmantošana var veicināt izpratni

un attīstīt teksta kritiskās analīzes spējas, ņemot vērā dažādus

aspektus.

• Saikne starp lasīšanu un rakstīšanu: 
skolotājiem ir jābūt gataviem mācīt stratēģijas, kas saista

rakstīšanu ar literāru un informatīvu tekstu lasīšanu, tādējādi

palielinot izpratni. Tas ir saistīts ar koncentrēšanos uz

rakstīšanas tradīcijas mācīšanu.



Lasīšanas kompetence
Pārdomām

36

• Mācību metodes un materiāli: 
skolotājiem jābūt gataviem izmantot dažādas mācību stratēģijas un

materiālus selektīvi, atbilstoši un elastīgi.

• Novērtēšana: 
skolotājiem jābūt gataviem izmantot atbilstošas vērtēšanas

metodes, kas papildina ar mācīšanos saistītu lēmumu

pieņemšanu un konkrētām situācijām atbilstošu refleksiju.
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Izlasi tekstu un analizē apgalvojumu!

Džonam un viņa vectēvam Ričardam ļoti patīk sēņot. Apmēram

kilometru no mājām ir mežs, kurā aug sēnes, baravikas, vilnīši un cūcenes –

vīriešu iecienītās sēnes.

Nr. Apgalvojums Jā Nē Nav minēts:

Piem. Mežā aug dažādas sēnes. X

1. Ričarda mazdēlu sauc Džons.

2. Ričards ir Džona mātes tēvs.

3. Džons ir pilsētnieks.

4. Mežs atrodas netālu no mājām.

5. Mežā aug arī gailenes.

Nosacījumi uzdevumu veidošanai



Diagnostikas tests latviešu valodā 
6. klasei

38

12. uzdevums (6 punkti). Izpētiet tekstu LNB 1. un M stāva plānā! Turpināt

teikumus, ierakstot trūkstošo informāciju! 

1. Virzienā no ieejas aiz 3. izstāžu zāles atrodas ___________

2. Pa kreisi no garderobes ir iekārtota _________________

3. Dokumentus pavairot iespējams ________ stāvā.

4. Lasītava, kurā pieejamas grāmatas arī ķīniešu un japāņu valodā, atrodas blakus

_________________________________________________________________.

5. _________ lasītavā ierīkota arī Lasītāju apmācības klase un Izziņas un radošuma vide 

jauniešiem.



Diagnostic test 
in Latvian for 6th grade
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Izlasi apgalvojumus un atbilstošo atbildi atzīmē ar "X"!

Instrukcijas lasīšana un izpratne

Apgalvojums Jā Nē
Nav 

minēts

LNB lasītāja karti bērniem skolēns var

saņemt, ja viņš ir jaunāks par 15 gadiem

(62%)

Ja lasītājs ir vecumā no 5 līdz 14 gadiem, viņam izsniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

bērnu lasītāja karti.

Par LNB lasītāja kartes izgatavošanu jāmaksā trīs eiro. (62%)

Lasītāja kartes izgatavošana ir bez maksas. Ja lasītāja karte ir nozaudēta, lasītājam 

reģistratūrā tiek izgatavota jauna karte, par kuru jāmaksā trīs eiro.
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Apgalvojums Jā Nē
Nav 

minēts

Par skapīša izmantošanu jāmaksā viens

eiro.

(54%)

Lai izmantotu skapīti, līdzi jāņem viens eiro. (54%)

Lasītavās drīkst ienest arī līdzi paņemto

dzeramo ūdeni.
(39%)

Lasītavās var ņemt līdzi arī čipsus un sulu. (39%)

Lasītavās atļauts ienest personīgās grāmatas un dažādus iespieddarbus, portatīvos

datorus un nepieciešamās tehniskās ierīces. Lai ienestu citas personīgās mantas, tajā skaitā

ēdienu un dzērienus, jālūdz bibliotēkas darbinieku atļauja. Bet visu izmēru somas jāatstāj

garderobē vai noliktavas telpā skapī, slēdzenē atstājot viena eiro monētu, kuru atgriež pēc

skapja lietošanas.

Izlasi apgalvojumus un atbilstošo atbildi atzīmē ar 

"X"!

Instrukcijas lasīšana un izpratne
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Diagnostikas darbs zinātnē

Izmantojiet sniegto informāciju, lai atbildētu uz 5.–9. uzdevuma 

jautājumiem! 

Skolēni mazpulku nodarbībās audzēja samteņu stādus. Trijās vienādās 

kastēs viņi iebēra augsni un katrā iestādīja 10 aptuveni vienāda garuma 

stādus. Stādus visās kastītēs laistīja vienu reizi dienā. Stādus pirmajā 

kastītē laistīja tikai ar tīru ūdeni. Pirmajā un septītajā dienā stādu 

laistīšanas ūdenim pievienoja mēslošanas līdzekli Tivo. Ūdenim, ar kuru 

laistīja stādus otrajā kastītē, pievienoja 1 ml mēslošanas līdzekli, bet 

trešajā kastītē – 2 ml. Skolēni veica regulārus mērījumus un to 

rezultātus apkopoja diagrammā.

7. uzdevums

Kurā dienā laistāmajam ūdenim pievienoja Tivo? 

A pirmajā

B trešajā

C septītajā

D nevienā
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Secinājumi:

• Attālinātās mācīšanās laikā vārdu krājums tiek pilnveidots mazāk;

• Neesot klasē, progresu pārsvarā gūst tikai motivēti skolēni;

• Jo mazāk tiešsaistes stundu, jo mazāka iespēja sistemātiski izsekot skolēnu

lasītprasmes attīstībai;

• Intensīvāk jāstrādā ar lasītprasmes uzdevumiem, lai pilnveidotu vārdu

krājumu, teksta izpratni, attīstītu zemteksta un pārnestās nozīmes uztveri;

• Uzdevumu dažādība ir būtiska, lai netiktu izstrādāta viena stratēģija;

• Izvēloties tekstus, meklējiet konkrētajam laikmetam aktuālo, interesanto,

būtisko, bet arī mācošo un bagātinošo;

• Jāveicina daiļliteratūras lasīšanu, tādējādi veicinot visu iepriekšminēto

prasmju attīstību.



Diagnostikas tests 
Latviešu valodā
3., 6. klase

Gatavojoties mutvārdu daļai, izglītojamie izvēlas izlasīt darbu, kas nav 
iekļauts skolas mācību programmā un sagatavo apmēram 2-3 minūtes 
garu stāstījumu par šo grāmatu. 

Stāstījuma pamatā ir dotais plāns. 

1. Autors, darba nosaukums. 
2. Darba tēma / galvenā ideja / problēma (kas ir daiļliteratūras darbs, 
kādi jautājumi vai problēmas tika risinātas darbā).
3. Grāmatas vizuālā noformējuma raksturojums (grāmatas vāks, 
ilustrācijas). 
4. Īss satura izklāsts (galvenie, interesantākie notikumi). 
5. Īss galveno varoņu apraksts (ārējais izskats, rakstura iezīmes,  
patika/nepatika). 
6. Atziņas pēc grāmatas izlasīšanas (ieteikums arī citiem izlasīt šo 
grāmatu). 

10.02.2016., Liepāja Lasītprasme – panākumu atslēga 4
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Novērtējiet teksta formu un saturu. 
Diagnostikas tests lasītprasmē 7. klases 
sākumā 

Diagnostikas testa mērķis ir novērtēt

lasītprasmes stiprās un vājās puses,

lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams atbalsts. 

Ar aktualizēto pamatizglītības standartu diagnostikas darbi ir nodalīti 
no valsts pārbaudes darbiem, nav noteikts to veikšanas laiks. 

Lasītprasme neapšaubāmi ir nepieciešama visu pārējo mācību 
priekšmetu apguvei, tāpēc starpdisciplinārais darbs ir attīstīts divās 
jomās: sociālajās un pilsoniskajās prasmēs un dabaszinātnēs.

10.02.2016., Liepāja Lasītprasme – panākumu atslēga 4
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Novērtējiet teksta formu un saturu. 
Diagnostikas tests lasītprasmē 7. klases 
sākumā 

•Atrodiet informāciju dažāda veida tekstā, kas nav tieši norādīta vai ko var noteikt, tikai 
apvienojot vairākas informācijas daļas. 
•Sakārtojiet informāciju hronoloģiskā secībā, precizējiet, vai tā atbilst norādījumiem, 
izmantojot dažādus informācijas avotus. 
•Jāformulē informācijas meklēšanas mērķis un jāpamato izmantotā informācijas apstrādes 
stratēģija.

•Tekstā atrodamo sarežģīto informāciju skaidro un pamato, izmantojot citus informācijas 
avotus. 
•Grupējiet un klasificējiet teksta informāciju, izmantojot vispiemērotāko veidu, izskaidrojiet 
un pamatojiet grupēšanas principus, skatiet alternatīvas pieejas, ja tādas ir. 
•Formulējiet jautājumus par tekstā izteiktajām idejām, izmantojot kompleksas, iepriekš 
iegūtās zināšanas. 
•Viedokļu argumentācija parāda daudzpusīgu pieredzi un zināšanas vairāk nekā vienā jomā.

•Informācijas ticamība tiek novērtēta, to klasificējot un salīdzinot un ņemot vērā kontekstu, 
pārskatos paustos uzskatus un perspektīvas. 
•Izvērtējot teksta informāciju, tiek saskatītas cēloņsakarības un novērtēti riski, 
nepieciešamības gadījumā tiek veikti precīzi aprēķini. 
•Izvērtē un apraksta teksta izmantošanas iespējas. 
•Novērtējot teksta atbilstību mērķauditorijai, pārstrukturējiet tekstu, mainot tā formu. 
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