
Darba vadītāja un vērtētāja lapa 
 

Olimpiādes saturs – lasītprasmes un valodas lietojuma uzdevumi, radošs darbs. 

 

Darba ilgums – viena astronomiskā stunda. 

 

Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē novada (pilsētas) olimpiādes žūrijas komisija.  

  Visu olimpiādes dalībnieku rezultātu tabulu atbildīgā persona līdz 2014.gada 31.oktobrim nosūta 

Valsts izglītības satura centram elektroniski (visc@visc.gov.lv).  

  Valsts olimpiādes rīcības komisija izvērtē otrā posma rezultātus, veic valsts olimpiādes dalībnieku 

atlasi un uzaicina piedalīties nākamajā posmā 40 – 50 dalībniekus, kuri 2.posmā ieguvuši visvairāk 

punktu. Līdz 2014.gada 10.novembrim Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv 

publicē to skolēnu sarakstu, kuri uzaicināti piedalīties 3.posmā - valsts olimpiādē. 
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Atbildes un vērtēšanas kritēriji 
 

Nr. Pareizās atbildes, kritēriji Punktu 

skaits 

1. Par katru loģiski un gramatiski pareizi uzrakstītu ieteikumu - 1 punkts. 

  jāiegādājas mugursoma, telts, guļammaiss, 

  jāsameklē laika apstākļiem piemērots apģērbs, 

  jāsagatavo nepieciešamās lietas – nazis, kompass, lukturītis, 

  jānopērk nepieciešamie pārtikas produkti, 

  jāpastāsta tuviniekiem, kur plāno doties,  

  jāsasaiņo mantas. 
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2. Ja vēlaties pagatavot kļavu lapu cepuri, jums vajadzīga pacietība, šķēres un 

diegs. Vispirms sagādājiet izejmateriālu – kļavu lapas! Visas lapas izvēlieties ar 

gariem kātiņiem! Vienai cepurei noplūciet vai vienkārši salasiet zemē 100 līdz 150 

lapu! Sašķirojiet lapas, vienā kaudzītē lieciet mazākās, tās būs cepures pakauša 

daļai, otrā – lielākās lapas, kas noderēs cepures malām! Izmantojiet svaigi salasītas 

kļavu lapas, lai to kātiņi būtu lokani! Lapu kātiem nogrieziet galiņus, jo tie ir pārāk 

resni, lai caurdurtu lapas! Tad sāciet pīt cepuri! Pārlokiet lapas uz pusēm un 

piestipriniet lapas citu citai, caurdurot ar lapas kātiņu katru nākamo lapu! Vienmēr 

nosedziet iepriekšējā dūriena vietu. Kātiņus sasieniet!  Pakāpeniski izveidosies 

cepures apļa formas augšējā daļa, tad cepures cilindrs un malas. Cepuri piniet vienu 

izmēru lielāku, jo, lapām sakalstot, tā sarausies!  

 

14 

3. 
 

1. C 
2. D 
3. B 
4. B un D 

5. A, B un C 
6. A, C un D 

       7.   B un D 
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Par pareizi atrastu un ierakstītu vārdu (pamatformā vai tādā formā, kā tas lietots 

tekstā) – 1 punkts. 
 

rotāt pušķot 

krita bira 

brīvā dabā savvaļā 

ļoti lielu milzu vai dižu 

mājas mājoklis 

piemērotos labvēlīgos   

atrod uziet  
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4.                              Alberts Ločmelis 

           Raganu āboli 
Līkst ābelei zemu ik zars, 

Tos noliecis ābolu svars. 

Apaļi, koši, 

Tik kārdinoši,  

Ka roka rauj! 

Iecērtas zobi, 

Sašķobās lūpas, 

Saviebjas seja, 

Atstiepjas zods, 

Asaras sprāgs -  

Tik skābs! 

Smejas mans kaimiņš:  

- Raug, te raganu āboli aug! 
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5. Skatīt 5. uzdevuma vērtēšanas kritērijus* 30 

 Kopā 79 



* 5.uzdevuma vērtēšanas kritēriji 

 

Punkti Saturs Teksta 
uzbūve/organizācija 

Valodas 

plūdums 
Vārdu 

krājums 

5 Temats atklāts radoši. 
Viedoklis izteikts 
skaidri un argumentēti.  
 

Teksts ir strukturēts.  
Ievēroti pārsprieduma 
rakstīšanas nosacījumi 
(ievads, galvenā daļa, 
nobeigums).  
Visas teksta daļas ir loģiski 
saistītas. 

Dažādu 
konstrukciju 
teikumi lietoti 
pareizi un 
atbilstoši darba 
saturam un 
stilam. 
 

Plašs vārdu 
krājums, kas ļauj 
precīzi, skaidri 
un tēlaini izteikt 
domu. 

4 Temats atklāts. 

Viedoklis izteikts un 

daļēji argumentēts.  

Teksts ir strukturēts.  
Domas izklāsts pamatā 
mērķtiecīgs. Teksta daļas ir 
loģiski saistītas. 
Nav ievērots 1 no 
pārsprieduma rakstīšanas 
nosacījumiem (nav ievada 
vai nobeiguma).  

Pareizi lietoti 
dažādu 
konstrukciju 
teikumi. 
Teikumu 
uzbūvē ne 
vairāk kā 1 
kļūda. 

Pietiekams 
vārdu 
krājums, 
lai skaidri 
formulētu 
domu. 

3 Temats atklāts, 

viedoklis ir izteikts, 

bet nepietiekami  

argumentēts.  

Teksts pamatā strukturēts. 
Nav ievēroti 2 pārsprieduma 
rakstīšanas nosacījumi (nav 
ievada un nobeiguma). 

Pārsvarā pareizi 
lietoti dažādu 
konstrukciju 
teikumi. Teikumu 
uzbūvē ir 2-3 
kļūdas.  

Leksikas 
izvēle atbilst 
uzdevuma 
saturam. Ir 
dažas 
neprecizitātes 
vārdu izvēlē. 

2 Temats atklāts 

virspusēji, viedoklis 

nav argumentēts. 

Ir mēģināts strukturēt 
tekstu. Trūkst 
mērķtiecīguma domas 
izklāstā. Teksta daļas 
reizēm nav loģiski saistītas. 
Nav ievēroti pārsprieduma 
rakstīšanas nosacījumi. 

Pārsvarā pareizi 
lietoti vienkārši 
teikumi. Kļūdas 
teikumu uzbūvē 
netraucē uztvert 
saturu. 

Ierobežots 
vārdu krājums.  
Kļūdas vārdu 
izvēlē reizēm 
traucē uztvert 
teksta saturu. 

1   Izteiktās domas 

frāžainas, tās 

atkārtojas.  

Nepietiekams apjoms. 

Loģiskais saistījums starp 
teksta daļām vāji izteikts. 
Nav ievēroti pārsprieduma 
rakstīšanas nosacījumi. 

Pārsvarā lietoti 
vienkārši 
teikumi. Kļūdas 
teikumu uzbūvē 
reizēm rada 
grūtības uztvert 
saturu. 

Nabadzīgs 
vārdu 
krājums, kas 
traucē uztvert 
tekstā izteikto 
domu. 

0 Nepietiekams apjoms. Teksts nav strukturēts un 
neatbilst pārsprieduma 
formai. 

- - 

 

Pareizrakstība un interpunkcija (10 punkti). Punkti tiek samazināti par katru ortogrāfijas vai 

interpunkcijas kļūdu (1 kļūda – 1 punkts). 

 

 


