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Svešvalodu eksāmenu rezultāti 9. klasē 

2016./2017.m. g.  

24.maijā 24 skolēni kārtoja eksāmenu angļu valodā, bet 2 skolēni bija 

izvēlējušies kārtot pārbaudījumu krievu valodā. Angļu valodā mācību 

priekšmeta skolotājas – Gaida Haritone un Daiga Zande, bet krievu valodā – 

Sandra Ozola-Ozoliņa.  

Eksāmena mērķis ir novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468 “Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmeta standartā 

“Svešvaloda 1. – 9.klasei”. 

Eksāmenam ir viens variants.  Eksāmens sastāv no 5 daļām – lasīšanas, 

klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļas.  

Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 

izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka 

vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta Valsts 

pārbaudījumu informācijas sistēmā, kurā tiek ievadīti katra skolēna eksāmenā iegūtie 

punkti. Maksimālais punktu skaits eksāmena darbā – 80.   

Eksāmena darbs angļu valodā  9.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_anglu

_val.pdf           

Vidējais vērtējums angļu valodas eksāmenā ir 8,35; vidējais vērtējums gadā 

angļu valodā – 6,95.  

Angļu valodas eksāmena rezultātu apkopojums skatāms 1., 2. un 3. attēlā. 

1.attēls. Skolēnu sasniegumu vērtējums ballēs un apguves līmeņos. 

Vērtējumi ballēs  
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Vērtējumi pa apguves līmeņiem  

Vājš  Pietiekams  Optimāls  Augsts  

- 4,2% (1 skolēns) 37,5%  (9 skolēni)  48,5%  (14 skolēni) 
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2.attēls. Skolēnu sasniegumu vērtējums ballēs. 

 

 

3.attēls. Skolēnu sasniegumu vērtējums apguves līmeņos. 

 

Kopumā eksāmens  veikts augstā līmenī, kas liecina, ka lielākā daļa skolēnu  

mācību priekšmeta standartā noteiktās prasības apguvusi ļoti labi. 5 skolēni 

(3,8%) ieguva izcili vērtējumu – 10. Eksāmenu sekmīgi nokārtoja visi skolēni.   

Salīdzinot angļu valodas eksāmena  vērtējumus ar skolēnu sasniegumiem 

ikdienas darbā, jāsecina, ka ikdienas darbā vērtējumi ir zemāki, kas liecina, ka 

skolēni nopietni ir gatavojušies angļu valodas eksāmenam. Vidējais vērtējums 

gadā ir 6,95. Gadā angļu valodā nebija vāju vērtējumu, bet pietiekams apguves 

līmenis (4, 5)  - 22,2%, optimāls līmenis (6,7,8) – 62,9 %, bet augsts līmenis 

(9,10) – 14,7% skolēnu.  
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Eksāmena darbs krievu valodā  9.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_krievu

_val.pdf          

Vidējais vērtējums krievu valodas eksāmenā ir 8,5; vidējais vērtējums 

gadā krievu valodā – 6,7.  

Krievu valodas eksāmena rezultātu apkopojums skatāms 4. attēlā.  

4.attēls. Skolēnu sasniegumu vērtējums ballēs un apguves līmeņos. 

Vērtējumi ballēs  

Zem 4  4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - 
50%  
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50%  
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Vērtējumi pa apguves līmeņiem  

Vājš  Pietiekams  Optimāls  Augsts  

- - 50%  (1 skolēns)  50%  (1 skolēns) 

Kopumā krievu valodas eksāmena rezultāti ir ļoti labi.  

 

Valda Tinkusa  
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