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Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust

attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās

KOMPLEKSS REZULTĀTS 

OECD Education2030





•Laiks (Sabiedrība mainās laikā)

SR - Intervē dažādus cilvēkus (piemēram savus

radiniekus), lai ievāktu datus par svarīgākajiem

notikumiem viņu dzīvē un sasaistītu tos ar vēstures

notikumiem Latvijā un pasaulē. Salīdzina un analizē

iegūto informāciju, lai secinātu, ka katra indivīda

piedzīvotie notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem

valstī un pasaulē. Savas iegūtās atziņas salīdzina ar

dažādos medijos iegūtajiem viedokļiem, lai atklātu

kopīgo un atšķirīgo.

•Tekstpratība (Teksta radīšana ir jēgpilns process,

kura laikā autors izmanto savu un citu, rada jaunu

informāciju, plāno, veido un pilnveido tekstu)

SR - Mērķtiecīgi izmanto sev noderīgas stratēģijas

teksta uzlabošanai, darbojoties individuāli un pārī

(daudzveidīgu jautājumu formulēšanu, diskusijas,

nepieciešamo avotu un resursu izmantojumu, laika

plānojumu u.c.)

PIEMĒRI: LIELĀS IDEJAS UN SASNIEDZAMIE 

REZULTĀTI



KĀ VĒRTĒ?



Līmenis (zemākā 

punktu robeža) Ko skolēns var paveikt?
6. līmenis 

698 p.

Izdarīt vairākus secinājumus, salīdzinājumus un pretstatījumus, kas vienlaikus ir detalizēti un precīzi. Demonstrēt pilnīgu un detalizētu izpratni par vienu vai vairākiem 

tekstiem, kas var ietvert arī integrētu informāciju no vairākiem tekstiem. Strādāt ar nepazīstamiem jēdzieniem svarīgas konkurējošas informācijas klātbūtnē un veidot 

vispārīgus spriedumus interpretācijām. Risinot reflektēšanas un izvērtēšanas aspekta uzdevumus, spēj kritiski novērtēt tekstu vai izteikt pieņēmumus par sarežģītu, 

nepazīstamu tekstu, izmantojot dažādus kritērijus, izmantojot savu pieredzi, veic precīzu analīzi un pievērš uzmanību pat neuzkrītošām teksta detaļām

5. līmenis 

626 p.

Atrast un sakārtot noteiktā secībā vai saistīt piedāvātajā tekstā atsevišķas informācijas daļas, no kurām dažas var arī nebūt atrodamas pamattekstā. Risinot reflektēšanas un 

izvērtēšanas aspekta uzdevumus, kritiski novērtēt tekstā ietverto informāciju vai izteikt pieņēmumus, balstoties uz konkrētām zināšanām. Gan reflektēšanas, gan 

interpretēšanas uzdevumos demonstrē pilnīgu un detalizētu nepazīstama teksta izpratni, saprot jēdzienus, kuri neatbilst skolēna pieredzei.

4. līmenis 

553 p.

Atrast un noteiktā secībā sakārtot vai apvienot vairākas, dažādiem kritērijiem atbilstošas informācijas daļas. Atklāt teksta jēgu, izprotot valodas līdzekļu izmantojuma 

nianses. Risinot interpretācijas uzdevumus, izprast un lietot nepazīstama konteksta jēdzienus. Reflektēšanas aspekta uzdevumos spēj izmantot zināšanas, lai izteiktu 

pieņēmumus un kritiski vērtētu tekstu. Precīzi izprot garu vai sarežģītu tekstu, kura saturs vai forma var būt nepazīstama.

3. līmenis 

480 p.

Atrast un dažos gadījumos atpazīt saistību starp vairākām tekstā atrodamās informācijas daļām, kas atbilst dažādiem kritērijiem. Interpretācijas uzdevumos integrēt 

atsevišķas teksta daļas, lai noskaidrotu teksta galveno domu, izprastu saikni vai izskaidrotu vārdu vai frāžu nozīmi. Salīdzināt, pretstatīt vai klasificēt tekstā ietverto 

informāciju, ņemot vērā dažādus kritērijus. Nepieciešamā informācija var būt neievērojama, var būt daudz konkurējošās informācijas vai arī citu šķēršļu, piemēram, 

viedokļu, kas ir pretēji sagaidāmajam vai ir formulēti nolieguma veidā. Risinot reflektēšanas uzdevumus, salīdzināt, veidot sakarības, izskaidrot vai novērtēt kādu teksta 

komponentu, demonstrēt teksta detalizētu izpratni, izmantojot zināmu un ikdienas pieredzē gūtu vai arī mazāk zināmu informāciju.

2. līmenis 

407 p.

Atrast vienu vai vairākus informatīvus faktus, kurus var izmantot secinājumiem un kuri atbilst dažādiem kritērijiem. Noteikt teksta galveno domu, izprast kopsakarības, 

izmantot vienkāršu klasifikāciju. Veidot izpratni par kādas teksta daļas saturu, ja nepieciešamā informācija nav ļoti nozī- mīga un jāatrod vienkāršāki argumenti. Salīdzināt 

vai pretstatīt informā- ciju, balstoties uz kādu teksta elementu. Salīdzināt jau zināmo un tekstā ietverto jauno informāciju, atrast pastāvošās kopsakarības. Izskaidrot kādu 

teksta iezīmi, balstoties uz savu pieredzi un attieksmi pret apspriežamo problēmu.

1.a līmenis 

335 p.
Atrast vienu vai vairākas neatkarīgas, skaidri saprotamas informācijas daļas, noteikt galveno domu vai autora mērķi tekstā par zināmu tematu, veidot vienkāršas sakarības 

starp tekstā ietverto informāciju un ikdienas zināšanām, vispārzināmo. Nepieciešamā informācija tekstā ir skaidri izteikta, var būt arī nedaudz konkurējošas informācijas.

1.b līmenis 

262 p.

Atrast vienu skaidri izprotamu un viegli ieraugāmu informācijas daļu īsā, vienkāršā tekstā ar pazīstamu saturu un formu, piemēram, stāstījumā vai vienkāršā sarakstā. Teksts 

parasti sniedz atbalstu lasītājam, piemēram, informācija atkārtojas, ir ietverti attēli vai vienkārši simboli, konkurējošās informācijas ir nedaudz. Interpretēšanas uzdevumos 

spēj veidot vienkāršas saites starp blakus esošām informācijas daļām.

TEKSTPRATĪBAS LĪMEŅI 



RUBRIKA: PRASME ATRAST TEKSTĀ INFORMĀCIJU



?

VIRSPUSĒJA MĀCĪŠANĀS

viens 
struktūrelements

vairāki nesaistīti 
struktūrelementi

struktūrelementi, saistīti 
kopējā struktūrā

paplašināta 
abstrakcija

DZIĻA MĀCĪŠANĀS

nav 
struktūras

SKOLĒNA KOGNITĪVĀS DARBĪBAS DZIĻUMA 

MĒRĪŠANA, IZMANTOJOT SOLO TAKSONOMIJU



ZINĀMA SITUĀCIJA JAUNA SITUĀCIJA

ATSEVIŠĶI ELEMENTI 

KOMPLEKSUMS



KĀ ATTĪSTĀS VĒRTĒŠANAS INSTRUMENTI?

SNIEGUMA APRAKSTS 

LĪMEŅOS

4 Pilnībā pareizi

3 Pareizi

2 Ir nebūtiskas nepilnības

1 Ir būtiskas nepilnības

0 Nav

KRITĒRIJS

PAREIZI / NEPAREIZI
1 / 0

…
RUBRIKA: PRASME ATRAST 

TEKSTĀ INFORMĀCIJU



KĀPĒC VĒRTĒ?



VĒRTĒŠANAS MĒRĶI

FORMATĪVI
MĀCĪTOS 

PROCESA LAIKĀ

SUMMATĪVI
NOSKAIDROTU 

APGŪTO



FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA – VĒRTĒŠANA IZAUGSMEI

KO DARĪT TĀLĀK?
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KAS VĒL NĒ?KAS IZDODAS?



Paņēmiens

Skolotājs Skolēns

Kas 

izdodas?

Kas vēl 

nē?

Kurp 

tālāk?

Kas 

izdodas?

Kas vēl 

nē?

Kurp 

tālāk?

Luksofors v - - v - -

Balsošanas 

pultis v v - v v -

KAL (rubrika) v v v v v v

...



ESAM CEĻĀ - LĪDZĪGI KĀ CITUR PASAULĒ ...

• «Prasmīga formatīvās vērtēšanas lietošana  paaugstina summatīvo 

vērtējumu par trīsdesmit procentiem» (Black, Wiliam,  1998)

•Atbalstoša mācību vide (P.Black, 2004; J.Hodgen, 2006; I.Reece, S.Walker, 2007  u.c.)

•Kurp iet? Kur skolēns ir? Kā tur nonākt? (Wiliam, 2008 ;Hattie, Timperley, 2007 u.c.)

• Ietekmes faktors - atgriezeniskajai saitei 0,73 (Hattie, 2009) 

• ...



KURŠ VĒRTĒ?





PALDIES


