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2018.gada 26.aprīlī 

Iestājpārbaudījuma programma un norises kārtība skolēnu uzņemšanai 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.-9.klasē 

 

1. Iestājpārbaudījuma mērķis 

Integrēti novērtēt skolēnu pamatprasmes un iemaņas sociālajās zinībās saskaņā ar 
2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 “Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem” (attiecīgi 18. pielikums). 

2. Iestājpārbaudījuma adresāts 

Iestājpārbaudījumu veic skolēni, kuri vēlas iestāties Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.-9. klasē.  

3. Iestājpārbaudījuma uzbūve 

Iestājpārbaudījums aptver pamatskolas mācību satura jautājumus, akcentējot sociālo zinību 
mācību priekšmeta pamatprasību apguvi, beidzot 6.klasi. Pārbauda zināšanas un prasmi 
dažādās dzīves situācijās saskatīt un izvērtēt cēloņu un seku mijsakarības,  formulēt savu 
viedokli.  

Iestājpārbaudījumu veido  divas daļas: 

1.daļa. Integrēts vispārējo zināšanu un prasmju tests.  

2.daļa. Īsais viedoklis (60-80 vārdi) par kādu no piedāvātajām sociālo zinību tēmām, kurās 
jāatklāj: 

1. gatavība sociāli atbildīgai nostājai, apzinoties dzīves mērķa nozīmību un protot 
pastāstīt par savu dzīves mērķi citiem; 

2. izpratne par sadarbības priekšrocībām, iejūtoties citu cilvēku situācijā un apzinoties, 
ka  cilvēka rīcību nosaka viņa vērtības, uzskati, pārliecība; 

3. izpratne par bērna tiesībām un pienākumiem, atbildības nozīmi, izprotot, kāda 
uzvedība veicina labas savstarpējās attiecības; 

4. izpratni par vispusīgas cilvēka garīgās un fiziskās attīstības nozīmi, savu un citu 
atbildību par veselīgu vidi, veselīgu un attīstošu paradumu izkopšanu.  

Piemēram: 

“Atbildība”- skolēns nosauc un pamato uzskatus par nozīmīgākajiem skolēnu pienākumiem 
ikdienas mācību darbā un skolas sadzīvē. 

“Pašportrets”- skolēns pauž pamatotu viedokli, raksturojot sevi, kurā jomā darbojies, kas 
padodas vislabāk,  kādas un kāpēc ir autoritātes, kuras iedvesmo. 

“Pilnveide”- skolēns nosauc un pamato uzskatus par kultūras pasākumu apmeklēšanas 
nozīmi un ieguvumiem. 

Uzdevumu veidi: 

Tests (15 - 20 uzdevumi ar atbilžu variantiem)  

Īsais viedoklis (apmēram 60-80 vārdi) 

  

Apstiprināts 
 ar 2018.gada 26.aprīli       

Metodiskās padomes lēmumu 
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4. Vērtēšanas kārtība 

Testā par katru pareizi atbildētu jautājumu  - 1 punkts 

Īsais viedoklis tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem (6 punkti): 

Kritēriji 
Punkti 

Saturs Kompozīcija, vārdu krājums, stils, ortogrāfija 
un interpunkcija 

3 punkti Saturs pilnībā  atbilst tematam. 
Domas izteiktas plānveidīgi un 
loģiski, tās ir pamatotas, pausts 
patstāvīgs spriedums, atklāta 
personiskā attieksme , ir atziņas. 
Viegli uztverams teksts. 

Ir mērķtiecīgs dalījums rindkopās. Dažādas un 
stilistiski iederīgas teikumu konstrukcijas, 
atbilstoša un pamatota vārdu izvēle, pareizi 
veidotas gramatiskās konstrukcijas. Pieļaujama 
viena stilistiska  neprecizitāte vārdu izvēlē.  
1 gramatikas kļūda. 

2 punkti Saturs atbilst tematam. Izteiktās 
domas pamatotas, bet atkārtojas. 

Darbs ir plānveidīgs, bet trūkst mērķtiecības, 
paužot domu. Tekstam atbilstoša valoda. 
Vienveidīgi teikumi. Viena kļūda teksta uzbūvē.  
Divas līdz trīs stila kļūdas,  
2-3 gramatikas kļūdas. 

1 punkts Izteikts pretrunīgs viedoklis. Domas 
nepamatotas vai haotiskas. 

Apjoms par mazu vai par lielu. Daļēji ievērotas 
rindkopas. Ierobežots vārdu krājums un 
lietojums, vienkāršota teikuma uzbūve.  
Četras līdz piecas stila kļūdas,  
4-5 gramatikas  kļūdas. 

0 punkti Darbs neatbilst tematam. Tekstā 
paustā doma nav uztverama. 

Darbam nav plānveidīgas uzbūves. Nav 
ievērotas rindkopas. Nepamatoti plaša kāda 
daļa, nav ievada vai (un) nobeiguma.  
Sešas  un vairāk stila kļūdas,  
6 un vairāk ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas. 

 

5. Norises kārtība 

Iestājpārbaudījuma materiāls ir uz divām A4 lapām  
Darba izpildes laiks līdz 80 min.  
Vērtējumā iegūtie punkti tiek ievadīti elektroniskā uzņemšanas rezultātu kopsavilkuma tabulā 
un ir par pamatu uzņemto skolēnu saraksta izveidei. 
 

6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot iestājpārbaudījuma laikā  

1.daļa veicama digitālā formā, 2.daļa veicama ar zilu vai melnu pildspalvu.  


