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Zināšanas un pamatprasmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. uzdevums. (6 p.) 
Izlasiet teikumus! Novērtējiet vārdu pareizrakstību! Labojiet ortogrāfijas kļūdas pēc 
parauga! Ja teikumā ortogrāfijas kļūdu nav, blakus ailē “Pareizi” ievelciet X! 
 
  
  Pareizi Labojums 

0. 
Viens no iecienītākajiem preses izdevumiem ir “Latvijas 
avīze”. 

 Avīze 

00. Vislabāk es jūtos savā istabā. X  

1. 
Latvijas nacionālajā teātrī iestudēts brāļu Kaudzīšu 
romāns “Mērnieku laiki”. 

  

2. Strādājiet, ja gribat dzīvē ko sasniegt!   

3. Kaut trauslais zieds tavās rokās nenolūztu!   

4. Pulkstens nosita divpadsmit, un tā ir liktenīgā stunda.   

5. Mikum Ciprum bija viss labākais darbs.   

6. Mobilais telefons palīdz sazināties ar cilvēkiem.   

 
 
2. uzdevums. (10 p.) 
Izlasiet teikumus! Lieciet tajos nepieciešamās pieturzīmes! 

1. Pavasari un ziedus neredzēja tikai lielrūpnieks Edgars Ceplis jo akcijsabiedrība “Ceplis” 
bija apstiprināta un akciju kapitāls savākts un Ceplis ievēlēts par direktoru. 

2. Visas lielākās Rīgas avīzes plaši jo plaši rakstīja par Latvijas sarkano zeltu un sabiedrībai 
šķita ka avīžnieki gribētu viens otru pārspēt stāstot brīnumus un slavējot jauno pasākumu. 

3. Visi laikraksti sniedza arī Cepļa jaunā un enerģiskā rūpnieka bildi par ko pašam 
direktoram brīžiem kļuva tīri neveikli jo bez šaubām vēl jau nekas nebija panākts.  

4. Gan bankās gan lielākos tirdzniecības namos gan notāru kantoros gan kafejnīcās un 
restorānos  visur viņam bija darīšanas un Ceplis vienmēr laikā bija klāt. 

5. Ikvienam Ceplis apgalvoja  Ja esmu ko apņēmies tad neatkāpšos kamēr nebūšu savu 
mērķi sasniedzis.                 

(Pēc P. Rozīša.) 

Aizpilda 
vērtētājs: 

 
Vērtētāja 

kods: 
 

_________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. ______ 
 
2. ______ 
 
3. ______ 
 
 

4. ______ 

 
5. ______ 
 
6. ______ 
 

Kopā par 
1. uzd.: 

 

_______ 
 

 
 
 
1. ______ 
 
 
 
 

2. ______ 
 
 

 
3. ______ 
 
 
 
 

4. ______ 
 
 
 

5. ______ 
Kopā par 
2. uzd.: 

 
______ 
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3. uzdevums. (5 p.) 
Uzrakstiet teikumus stilistiski un gramatiski pareizi! 
 
1. Pasaules čempionātā piedalījās daudz jauni sportisti. 

________________________________________________________________________ 

 
2. Es mācos priekš sevis, nevis priekš kāda cita. 

________________________________________________________________________ 

 
3. Pa savu naudu es varu nopirkt jaunu somu. 

________________________________________________________________________ 

 
4. Skolēni bija ķērušies klāt jaunākajiem prozas darbiem. 

________________________________________________________________________ 

 
5. Katrs grib strādāt par labi atalgotu samaksu. 

________________________________________________________________________ 

 
 
4. uzdevums. (9 p.) 
Izlasiet tekstu un uzrakstiet piecas tēzes!  

 
Vienmuļo secinājumu, ka Latvijā nav profesionālas muzikālā teātra trupas un šāda veida mūzikliem 

vai muzikālajiem uzvedumiem domāta speciāla teātra, nākas sev katru reizi atgādināt, kad teātris un 

mūziklu autori kopīgi devušies šī žanra skatuves tēlu vizualizācijas meklējumos. Skumji ir tas, ka šodien 

šim pietiekami atraktīvajam un vizuāli spožajam žanram (teiksim, šovam) nav attīstības un konkurences, 

līdz ar to — žanrs kā tāds patiesībā ir miris. Ar vientuļajiem eksperimentiem mūziklu un rokoperu jomā, 

kas gadā vai divos top reizi pa reizei (gandrīz tikai vieniem un tiem pašiem autoriem), netiek aizpildīts 

tukšums, kas uzrāda problēmas ne tikai spējā šāda veida darbus uzvest, bet arī tos profesionāli rakstīt. 

Sen jau pasaulē mūzikli ir vieni no pieprasītākajiem skatuves muzikāli dramatiskajiem žanriem — 

un labākie no tiem teātru repertuāros turas desmitiem gadu, pulcējot neskaitāmus skatītāju tūkstošus. 

Spožākie paraugi ir ikonizējušies* un bieži vien atļauj tikai vienu vienīgu — oriģinālu skatuves 

uzstādījumu, tādā versijā klejojot pa dažādu Eiropas un Amerikas teātru skatuvēm. Pieprasījums rada 

piedāvājumu un otrādi. Latvijas teātra ainā nav šāda veida regulāra pieprasījuma (konkurences), tāpēc 

arī piedāvājums ir drīzāk nejaušība, nevis likumsakarība. 

Mūzikla attīstības vēsture rāda, ka jau labi sen par izejmateriālu jeb dramaturģisko bāzi mūzikliem 

kalpo nopietnu dramaturģisko uzdevumu risināšana ar viegli saprotamiem un uztveramiem līdzekļiem. 

Un tieši šajā ārējā vieglumā, graciozitātē un dinamiskā attīstībā, kas ir vienotā pārī jeb pretstatu 

kontrastos ar bieži vien nebūt ne vienkāršo tematisko materiālu, slēpjas šī žanra varenums, ietekme un 

nezūdošā popularitāte. Un ne tikai. Pats galvenais, kā visos muzikālos žanros, ir tieši muzikālā materiāla 

“spožums un posts”, kas nodrošina mūzikla popularitāti un dzīvotspēju ārpus kāda konkrēta teātra 

sienām, kļūstot par visurskanošiem hītiem. 

 
 
 
 

 

 
1. ______ 
 
 
 

 
 
2. ______ 
 
 

 
 
3. ______ 
 
 

 
 
4. ______ 
 

 

 
5. ______ 
 

Kopā par 
3. uzd.: 

 
______ 
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Mūzikla uzbūve līdzinās operas uzbūvei, tikai tai piešķirts cits temporitms un dinamiskā attīstība. 

Pārsteigt, apbrīnot, emocionāli aizkustināt, likt just līdzi — vienkārši un vienlaikus grūti uzdevumi. 

Solodziedājumi (ārijas) mijas ar ansambļiem un koriem, rečitējošas melodiskās līnijas pāriet lipīgos 

meldiņos, mainās gaismas, krāsas, personāži, spoža horeogrāfija, lieliski akrobātikas virtuozi, kas 

vienlaikus arī dzied... Tā īsos vārdos varētu raksturot visu mūziklu pamatuzdevumu. Taču līdz tam 

mums vēl labs gabals, ko mācīties. 

Dramaturģe Māra Zālīte un komponists Jānis Lūsēns šobrīd saucami par vienīgo radošo pāri, 

kas regulāri mēģina aizpildīt mūzikla žanra tukšumu Latvijas teātru repertuāru paletē. Ja paskatās 

nesenajā vēsturē, tad aiz muguras palikuši tādi kopdarbi kā “Kaupēn, mans mīļais!”, “Indriķa hronika”, 

“Sfinksa”. Tas nav daudz, taču tā jau saucama par zināmu pieredzi un spalvas ierakstīšanu šajā žanrā, 

rēķinoties ar žanriskā uzstādījuma prasībām un noteikumiem. 

(Vikārse I. Esiet atbildīgi, ļaudis!// Teātra Vēstnesis. – 2006., Nr.1.) 

 

*Ikonizēties – kļūt par noteiktu zināmas personas vai sižetiskas ainas attēlošanas sistēmu mākslā.  
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saturs: 
 

_______ 
 
Forma: 
 

_______ 
 
Pareizrakst.: 
 

_______ 
 

Kopā par 
4. uzd.: 

 

 
_______ 

 
 

Kopā par 
1. daļu: 

 
______ 
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Literatūra 
 

Izlasiet tekstus! 
 

Jānis Jaunsudrabiņš

Bērnībai 

 Tu, mana smagā bērnība, tagad es 

atminos tevi, tagad es sveicinu tevi. 

 Ir nakts vidus. Sākas jauna diena. Laika 

tēvs patlaban griež jaunu robu savā birkā. Ak, 

beidzot viņš to iemetīs mūžībā, ne gadusimteņu 

nesaskaitījis. Bet viņš griež nopietni – dienu pēc 

dienas. 

 Es dzirdu viņu griežam un domāju par tevi, 

mana pelēkā bērnība. Es esmu tālu no tevis, tālu 

pat no tās vietas, kur toreiz abi mitām. Piedod 

man, ka vienmēr neesmu domājis par alksnāju, 

kur sulotās mizās griezām savas karstās sirdis. 

Piedod, ka daudzreiz esmu piemirsis domāt par 

uzplūdušo pļavu istabas galā, par strazdu būrīti 

bērzā pie loga, par akas veco stuburu, par visām 

lietus dienām uz lauka, par krustotiem zibeņiem. 

Tagad es to visu redzu, tagad es domāju par visu 

to. 

 Nu man top viegls tavs svins, tu mana 

teiksmainā bērnība. Es ieeju tavā godībā kā 

pelēkā zīda teltī. Es skūpstu katru akmentiņu, kuru 

reiz skārusi tava kāja. Savā sirdī es tev ceļu 

ziedokli*, uz tā lai sadeg visa mana gudrība, viss 

tas, ko esmu mantojis no tūkstošām grāmatām, no 

velna un no dieva. Šajā brīdī visu tev ziedoju un 

topu tāds, kādu tu mani vadīji no dienas dienā, no 

nakts naktī. 

 No pļavas vēsuma /../ es aizgāju un 

pārstaigāju tālas malas. Es tvēru ko un bēgu no 

kaut kā...  

 Ko notvēru? To, ko tev tagad savā sirdī 

upurēju. 

 No kā izbēgu? No tā, pie kā šodien 

atgriežos un kam savā sirdī ceļu ziedokli. 

 

* Ziedoklis – altāris 

Vilis Plūdons

Toreiz 

 

Un kad es izgāju dārzā 

Toreiz, tālā bērnībā, 

Un bija rīts; 

Un saule spulgoja 

Tik spoži, spoži, 

Un apkārt dzelten-zeltaini 

Laistījās pieneņziedi, 

Ka viss dārzs mirdzēt mirdzēja, 

Kā zelta paklāju klāts, – 

Vai atceries, atceries, mana sirds, 

Kā tu tad drebēji dailes laimē, 

Kā zelta kokles stīga, 

Kad to mākslinieka 

Brīnišķīga roka skar. 

 

Un vasaras vakaros, 

Kad pār zemi nolaidās zilais krēslas maigums,

Tai daiļajā rieta stundā, 

Kad dienas vēji dusēt iet 

Un kluso āri pieskandina 

Bezdelīgu līksmā vidžināšana; 

Un zeme ir pilna klusu sapņu, 

Un visi gaisi nenoteiktu ilgu, – 

 

Vai atceries, atceries, mana sirds, 

Kā tad tu alki un tvīki 

Pielīt nezināmas laimes, 

Kā puķes zieda kausiņš 

Zelta rasas 

 Toreiz... Toreiz... 
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1.–8. Izlasiet apgalvojumus! Atzīmējiet ar X pareizo apgalvojumu! Pamatojiet savu 
izvēli! 

 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1.–2. V. Plūdoņa darbu 
“Toreiz” raksturo 
dialoģiskums. 

   

3.–4. J. Jaunsudrabiņa darbā 
“Bērnībai” vēstītājs ir cilvēks, 
kurā mīt gan labais, gan 
ļaunais. 
 

   

5.–6. J. Jaunsudrabiņa darbu 
“Bērnībai” raksturo spraigs 
sižets. 
 

   

7.–8. V. Plūdoņa darbā 
“Toreiz” akcentēts pagātnes 
ilgu motīvs. 
 

   

 
9.–10. Atrodiet J. Jaunsudrabiņa darbā “Bērnībai” divus bērnību raksturojošos 

epitetus! Izrakstiet  tos! 
1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

 

11.–12. Atrodiet V. Plūdoņa darbā “Toreiz” divas personifikācijas! Izrakstiet tās! 
1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

 
13.–14. Formulējiet un uzrakstiet J. Jaunsudrabiņa darbā “Bērnībai” pausto galveno 

domu! Pamatojiet to! 
 
Galvenā doma 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pamatojums_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aizpilda 
vērtētājs: 

 
Vērtētāja 

kods: 
 
_________ 

 
 
1. ______ 
 
2. ______ 
 
 
 

 
3. ______ 
 
4. ______ 

 
 
 
 
 
5. ______ 
 

6. ______ 
 
 
 
 
 

7. ______ 
 
8. ______ 
 
 
 

 
 
 
 

 
9. ______ 
 
10. _____ 
 

 
 
 
11. _____ 
 

12. _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. _____ 
 
 
 
 
 
 
 
14. _____
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15.–16. Atrodiet V. Plūdoņa tekstā “Toreiz” krāsu epitetu, kurš lietots vairākas reizes, 
un uzrakstiet to! Kāpēc, Jūsuprāt, izvēlēta šī krāsa? 

Krāsa ______________________ 

Pamatojums_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
17.–22. Izrakstiet poētiskos tēlus, kas raksturo pagātni!  
 

“Bērnībai” “Toreiz” 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
23.–24. Izrakstiet citātu, kurā pausta  J. Jaunsudrabiņa attieksme pret bērnību! 
Pamatojiet to! 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Pamatojums_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
25.–26. Uzrakstiet, kas vieno abus tekstus! 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
27.–30.  Nosakiet, kuram daiļliteratūras veidam un žanram atbilst J. Jaunsudrabiņa 

darbs “Bērnībai”! Uzrakstiet šā žanra pazīmes! 
 
Daiļliteratūras veids ________________________________ 
 
Daiļliteratūras žanrs ________________________________ 
 
Pazīmes, kas raksturo šo žanru: 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
15. ______ 
 
16. ______ 
 
 
 
 
 

17. ______ 
 
18. ______ 
 
19. ______ 
 
20. ______ 
 
21. ______ 
 
22. ______ 
 
 
 
 

 
 
 
23. ______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24. ______ 
 
 
 
 
 
25. _____ 
 
 
26. _____ 
 
 
 

 
 
27. _____ 
 
 
28. _____ 
 

 
29. _____ 
 
 

30. _____ 
 
 
Kopā par 
literatūru: 
 
 
 
 
 
 

________ 
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Rakstīšana 

 
 
 
Uzrakstiet pārspriedumu par vienu no piedāvātajiem tematiem (350–400 vārdu)! 
 

1. Personības pretrunas ... (latviešu autora) darbā ... . 

2. Es gribu, lai mani sadzird. 

 
Uzmetums. 
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Tīrraksts. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Mutvārdu daļa 
Skolotāja biļetes 

 

Skolotāja biļete 
1. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Mārīte, 
pārdevēja 

Zvanītu uzreiz 112. Pēc tam evakuētu cilvēkus vai palīdzētu viņiem, īpaši tiem, kas 
nav spējīgi paši izglābties. Īstenībā ir ļoti grūti pateikt, ko es darītu šādā situācijā. 
Protams, būtu stress. Viss atkarīgs no tā, no kurienes nāk liesmas. Turklāt es 
negaidītu un neskatītos, ko dara citi, bet gan pati kaut kā rīkotos. 

Edgars, 
skolnieks 

Skrietu uz izejas pusi, bet, ja gadījumā uguns uzliesmojums aizšķērsotu izeju, 
mēģinātu nokļūt stāvu augstāk un izkļūt caur logu. Ja arī tas neizdotos un ja ēkā būtu 
pagrabs, tad slēptos tajā. Vienkārši rīkotos loģiski. 

Ilmārs, 
bezdarbnieks 

Atkarībā no tā, kurā sabiedriskajā vietā atradīšos. Tomēr sabiedriskās iestādēs jābūt 
gan dzēšamajiem aparātiem, gan shēmai, kādā virzienā jāpārvietojas. Pats galvenais 
šādās situācijās – neradīt paniku un visu uztvert mierīgi.  

Inga, friziere Noteikti zvanītu 03, jo telefons jau vienmēr ir pa rokai. Tad meklētu priekšmetus, ar kā 
palīdzību varētu nodzēst uguni – segas, ūdeni. Noteiktās situācijās, protams, 
evakuētos. Domāju, ka cilvēkus vajadzētu vairāk informēt un izglītot, kā rīkoties šādās 
situācijās.  

Andrejs, 
viesmīlis 

Mums darbā ir veiktas visas nepieciešamās instrukcijas, kā rīkoties ugunsgrēka 
gadījumā. Domāju, ka saglabātu vēsu prātu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1.   Kā jārīkojas ugunsgrēka gadījumā? Pamatojiet savu atbildi! 
2.   Kādēļ, Jūsuprāt, notiek ugunsgrēki? Pamatojiet savu atbildi! 
 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
2. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Valters, 
students 

Pareizi, valoda ir saziņas līdzeklis, es, piemēram, nevaru rakstīt pareizi, nav man 
latviešu tastatūras! Un tas mani neuztrauc! 

Māris, 
diskžokejs 

Viena lieta ir valodas stils un termini, bet cita – tā, kā runā mūsu jaunieši; nabadzīgs 
vārdu krājums, teksti, teikumi pārsvarā sastāv no vārdiem “super”, “okkei” , “forši”, 
“čikiniekā” utt. Varbūt tas ir moderni – runāt žargonā, bet latviešu valoda ir skaista un 
bagāta. Izmantosim skaistas interneta saziņas metodes... Atvainojos tiem, kas prot 
rakstīt skaisti, korekti un pareizi.  

Raivo, 
sportists 

Elementāri izteikt savu domu tomēr jāprot katram sevi cienošam cilvēkam... Nav runa 
par to, ja nav kaut kur kādi komati salikti, nē, te tiešām nav nekāda gramatikas stunda, 
bet, ja gadās izlasīt vienu otru tekstu, ka šermuļi pārskrien par autora valodas līmeni... 

Vija, 
ekonomiste 

Uzskatu, ka cilvēkā jāsaskata personība, dvēselīte, tad pārējais. Visi nevar būt 
vienādi. Kāds var perfekti rēķināt matemātiku, bet pavisam nožēlojamā līmenī 
izteikties, turklāt gramatiski pareizi. Turklāt reizēm pat augsta līmeņa filologs nevar 
stāvēt klāt vienkāršam, cilvēciskam dvēseles plašumam, kur gramatika, iespējams, 
pieklibo.   

Helmuts, 
jurists 

Es principa pēc daudz kļūdu pieļauju rakstot, jo esmu pārliecināts, ka, pateicoties 
internetam un globalizācijai, latviešu valoda (un arī pārējās) nākotnē ļoti mainīsies, 
piemēram, izzudīs “ts” un tā vietā nāks “c” kā galotne. Tas pats notiks ar X burtu, ko 
ļoti ērti lietot “ks” vietā. Nu un, protams, atmirs garumzīmes, bet tikai ilgākā laika 
posmā.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus!  
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret atsevišķu burtu aizstāšanu ar citiem 
simboliem interneta valodā? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

2. Kam, Jūsuprāt, būtu jārūpējas par valodas kopšanu?  Pamatojiet savu 
atbildi!

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
3. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Guntis, 
loģistikas 
speciālists 
 

Ģimeni vieno kopīgas intereses un šķir dažādas intereses. Mūsdienu ģimenē jābūt 
diviem cilvēkiem, bet var būt arī vairāk. Galvenais jau ir mīlestība, kas arī vieno ģimeni. 

Sanita, 
bankas 
darbiniece 
 

Ģimeni vieno kopējas jūtas, kopējas intereses, mīlestība un bērni, bet šķir 
nevienlīdzība, nauda.  

Irīna, 
pārdevēja 
 

Grūti mūsdienās pateikt, kādai jābūt ģimenei, jo jaunatne ir citādāka. Ja viens otram 
uzticas un mīl, tad ģimene būs.  

Leons, 
privātuzņēmējs 
 

Ģimeni apvieno mīlestība, bet sašķeļ savstarpējas sapratnes trūkums. Kā daudz 
pieredzējis vīrietis esmu redzējis tādas ģimenes gan dzīvē, gan arī televīzijā. 

Valentīna, 
grāmatvede 

Domāju, ka ģimeni vieno kopēji senči, viņu piemiņas saglabāšana. Mūsu mazajā 
ģimenītē cenšamies visus svētkus svinēt kopā pat tad, ja ir daudz darba. Pozitīva 
attieksme vienam pret otru rada vēlmi tikties atkal un atkal. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kas, Jūsuprāt, ģimeni vieno un kas apdraud? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi! 

2. Kas, Jūsuprāt, varētu radīt ģimeniskuma sajūtu? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
4. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 

 
Kristaps, 
celtnieks 

Man ir negatīva attieksme pret reklāmu – pārsvarā tās ir neinteresantas un 
bezjēdzīgas, pat necenšos tās iegaumēt. Jēga no reklāmas ir tikai tad, ja tā ir skaista, 
kas novērojams ļoti reti. 
 

Inta, 
auklīte 
 

Mana attieksme pret reklāmu ir neitrāla, kaut gan dažreiz tā var pāraugt negatīvā. 
Piemēram, atceros vienu televīzijas reklāmu, kur atbaidošs un pretīgs šķita pats 
vizuālais efekts: kaut kāds apģērbs no gaļas. Tad uzreiz pārslēdzu kanālu.  

Viktors, 
vēstniecības 
darbinieks 
 

Neilgajā Latvijā pavadītajā laikā esmu ievērojis visdažādākās reklāmas ļoti lielā  
skaitā, kas varbūt nav tik “uzkrītoši” kā citās valstīs.  Par ielu reklāmu runājot, tā varētu 
būt interesantāka un spilgtāka – runāju tieši par vizuālo aspektu. 

Maija, 
studente 
 

Reklāmu ir pārāk daudz – īpaši televīzijā, kur reklāmas bloki ir pārāk gari, traucē 
skatīties filmas un raidījumus. Bieži vien reklāmas ir pārāk neestētiskas, arī sliktā 
valodā.  

Ērika, 
datorspeciāliste 

Tā kā strādāju reklāmas biznesā,  uzskatu, ka patiešām interesantu un saistošu 
reklāmu ir maz.   Lielākoties mums nākas pielāgoties pasūtītāja vēlmēm, kas ne 
vienmēr ir gaumīgas. Tādēļ arī cilvēkiem reizēm rodas iespaids, ka reklāmas izgudro 
neprofesionāļi.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

 
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 

    Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret reklāmām? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Ko, Jūsuprāt, vajadzētu reklamēt? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
5. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Maija, 
studente 
 

Tā kā parasti tiem ir mazs budžets, tad nekādu kvalitatīvu klipu arī nav. 
Pēdējā laikā labākie, šķiet, ir “Prāta vētras” videoklipi – lai arī es īpaši par 
tiem neinteresējos. Nesen redzētajiem videoklipiem tomēr, manuprāt, 
trūkst labu un oriģinālu ideju.  

Valters, 
tehniķis 
 

Domāju, ka kvalitāte ir diezgan laba. Lai arī par to nekad īpaši neesmu 
aizdomājies, es augstāk vērtēju ideju. Pat nezinu, kas man varētu patikt 
no jaunākajiem videoklipiem. Agrāk veidotie gan man šķiet labi tādēļ, ka 
tie bija nekomerciāli. 

Ralfs, 
būvinženieris 
 

Latviešu videoklipiem neesmu pievērsis īpašu vērību. Tie ir normāli – 
tomēr nekas īpašs vai ievērības cienīgs. Uzskatu, ka, gadiem ejot, klipu 
kvalitāte uzlabojas atbilstoši pasaules standartiem un vērtībām. 
 

Lilija, 
skolotāja 
 

Man patīk “Prāta vētras” videoklipi, it sevišķi ... režisētie. Šķiet, pēdējā 
laikā videoklipu kvalitāte ir uzlabojusies un tie var konkurēt arī ar 
ārzemēs ražotiem klipiem. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret televīzijā redzamajiem videoklipiem? Kāpēc? 
Pamatojiet savu viedokli! 

2. Kādu klipu gribētu veidot Jūs? Kāpēc? Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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6. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Inga, 
mājsaimniece 
 

Protams! Pilsētā jaunieši ir daudz agresīvāki nekā provincē, jo viņi dzīvo mūros, nevis 
pie dabas. Turklāt provincē dzīvojošie jaunieši ir ne vien pozitīvāk domājoši un 
atvērtāki, bet arī izpalīdzīgāki. 

Pēteris, 
pensionārs 
 

Atšķirība redzama kaut vai tajā ziņā, ka pilsētā jaunieši nepārtraukti atrodas starp 
cilvēkiem. Tajā pašā laikā laukos pastāv sava sabiedrība – ģimene, kas ir ierobežots 
kolektīvs. Provincē dzīvojošajiem bieži vien uzkrāta mazāka dzīves pieredze. Kas 
attiecas uz atšķirīgu rīcību kaut kādās situācijās, tad ar gadiem tas izlīdzinās. 

Iveta, 
farmaceite 
 

Laukos jauniešiem mazāk iespēju, un arī redzējuši un piedzīvojuši viņi ir mazāk – līdz 
ar to rodas provinciālisms. Provincē jaunieši ir naivi – un ne jau tajā labākajā nozīmē, 
tomēr tajā pašā laikā viņi ir veselīgāki un izprotošāki, izjūtošāki. Turklāt lauku jaunieši 
lietām pieiet pamatīgāk, kas viņiem vēlāk dzīvē bieži noder. 

Māris, 
projektu 
vadītājs 
 

Rīgā jaunieši, manuprāt, ir vairāk atvērti, turklāt viņi daudz mazāk slīgst dažādās 
atkarībās, jo dzīve viņiem piedāvā vairāk iespēju. Tāpēc, ja provinces jaunieši kaut ko 
vēlas sasniegt, viņiem jādodas uz pilsētu. Laukos dzīvojoši jaunieši ir inerti, un bieži 
vien viņi neko dzīvē negrib sasniegt. 

Aleksejs, 
students 

Lielākajās pilsētās jaunieši ir daudz brīvāki. Viņiem tomēr vairāk rūp izklaides, nevis 
nopietns mācību darbs vai studijas. Domāju, ka lauku jauniešus atšķirībā no 
pilsētniekiem nebaida smags fizisks darbs. Arī pietiekami garas darba stundas nav 
šķērslis, lai pēc tam izklaidētos.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!    
  

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kur Jūs gribētu dzīvot – pilsētā vai laukos? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi! 

2. Vai piekrītat cilvēku dalījumam pilsētniekos un lauciniekos? Pamatojiet 
savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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7. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Ineta, 
šuvēja 
 

Pirms cilvēks izvēlas sev interesējošu profesiju, būtu par to vairāk jāuzzina. 
Piemēram,  jāaiziet uz darbavietu, jāapskatās, kā cilvēki strādā,  vai arī jāievāc 
atsauksmes un sev interesējošā informācija internetā vai no paziņām. 

Ņina, 
pensionāre 
 

Manuprāt, jauniešiem jāizvēlas sabiedrībai noderīgas profesijas – ārsta vai 
ekonomista, jo tās būs vajadzīgas vienmēr. Nedrīkst pakļauties vecāku spiedienam un 
izvēlēties sev netīkamu profesiju, jo jāstrādā jau būs pašam. 

Eduards, 
strādājošs 
students 
 

Profesija jāizvēlas pēc iespējām – ko dzīve dod, tas jāņem. Tā arī es izvēlējos savu 
profesiju. Pēc mākslas skolas beigšanas man piedāvāja iespēju rasēt, un tagad es 
mācos par arhitektu. Pēc 12. klases jauniešiem noteikti ir kas jādara vai jāmācās. 

Valērijs, 
projektu 
vadītājs 
 

Jāizvēlas tāda profesija, kas patīk. Nauda nav mazsvarīga profesijas izvēlē, tomēr, ja 
tas ir noteicošais faktors, tad agrāk vai vēlāk sāksies problēmas: vai nu cilvēks nespēs 
padarīt visu, vai būs jāpiespiež sevi to darīt. 

Olga, 
kasiere 

Nedomāju, ka kāds var iespaidot, kādu profesiju jaunietim izvēlēties. Ja vecāki 
uzspiež savu gribu, tad beigās tur nekas labs nevar sanākt. Reizēm ir jāmācās arī no 
savām kļūdām. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kas, Jūsuprāt, jāņem vērā, izvēloties profesiju? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi! 

2. Cik būtiska ir pareizas profesijas izvēle? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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8. biļete 

 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Nauris, 
students 

Īpaši izdomāt jokus 1. aprīlī necenšos. Savukārt no izjokošanas mēģinu 
izvairīties. Īpaši nepatīk, ja izjoko radio ēterā. Tad jūtos ļoti slikti. Arī 
televīzijas raidījumi par cilvēku izjokošanu man liekas pilnīgi tukša 
naudas tērēšana. Varbūt kādam tas liekas smieklīgi, bet man tā neliekas.  

Diāna, 
skolniece 

Pērn 1. aprīlis iekrita skolas dienā, bet klasesbiedri pateica, ka stundas 
nenotiek. Tā arī uz skolu neaizgāju. Arī skolotājus esam diezgan nejauki 
“nesuši cauri”, taču tas nekad nav bijis ļauni domāts.  

Reinis, 
tulks 

Mana drauga bērnam 1. aprīlī palika viens gadiņš. Man šķiet, ka tas ir 
vislabākais aprīļa joks. 

Roberts, 
skolnieks 

Pateicu mammai, ka viņas jakai iztrūkusi poga. Viņa uzreiz paskatījās uz 
jaku! Bet klasē pateicu, ka iešu projām no skolas. Klasesbiedri bija nikni, 
kad saprata, ka tas bijis tikai joks, un gribēja man sadot pa kaklu. 

Iveta 
eksperte 

Smalks joks bija, kad kolēģis darbā uzlika uzrakstu: “Tā kā patlaban nav 
elektrības, ēkā jāiet pa sētas durvīm.” Taču mājai nemaz nav sētas 
durvju. Daži kolēģi tiešām gāja apkārt ēkai un mēģināja atrast otras 
durvis, jo uzraksts bija noformēts ļoti oficiāli. Tas bija jautri.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
 

 
 
 

 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret izjokošanu? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Par ko, Jūsuprāt, nedrīkst jokot  vai smieties?  Pamatojiet savu atbildi! 

 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 

9. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Indra, 
skolotāja 
 

Nemāku teikt, jo pati sen esmu mācījusies, turklāt katrā augstskolā ir citādāka sistēma 
un prakse – tomēr vajadzētu pārskatīt budžeta grupas un sadalījumus tajās. Uzskatu, 
ka par valsts līdzekļiem vajadzētu studēt tajās jomās, kurās trūkst speciālistu.  

Jānis, 
mākslinieks 

Man nav saskarsmes ar izglītību, tomēr kaut ko vajag mainīt. Kaut vai, piemēram, 
studēšanas laiku nevis saīsināt, kā tas ir pašlaik, bet gan tieši otrādi – pagarināt. Tas 
tāpēc, ka pašlaik cilvēks saņem tik lielu informācijas apjomu, ka lielākā daļa studentu 
vienkārši neuztver to, ko viņiem māca. 

Anna, 
pensionāre 

Vienu dienu domāju, ka tos jauniešus, kas ir nabadzīgi, tomēr vajadzētu par valsts 
naudu izglītot – tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Latvijā ir ļoti daudz talantīgu jauniešu, 
kuri ne vienmēr paši var apmaksāt studijas. 

Andrejs, 
viesmīlis 

Katrā ziņā valsts augstskolās vajadzētu lielāku uzmanību pievērst praksei – vienā 
mācību gadā tai obligāti vajadzētu ilgt vismaz divus mēnešus. Pēc tam studentiem ir 
mazāk problēmu darba meklējumos, jo darba devēji var paļauties, ka cilvēks ne vien 
zina teoriju, bet arī prot to lietot. 

Vadims, 
privātuzņēmējs 

Manuprāt, pats galvenais, lai augstskolu beigtu praktiski un patstāvīgi strādāt spējīgs 
speciālists. Ar teoriju nekur tālu netiksi, ja nav praktiskā darba iemaņu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kur Jūs gribētu studēt? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Kādai jābūt labai augstskolai?  Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
10. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Ilze, 
studente 

Ir cilvēki, kas arī bez kredīta var iegādāties visu nepieciešamo. Es domāju, ka bankām 
rūpīgāk jāanalizē kreditēšanas iemesli. 

Janīna, 
konduktore 

Kredītu mūsdienās izmanto pārāk daudz, tomēr tā ir dzīves nepieciešamība. Masu 
medijos ir tik daudz ar kredītu izsniegšanu saistītu reklāmu, ka cilvēki burtiski tiek 
pierunāti ņemt kredītus. 

Valentīns, 
pensionārs 

Ja cilvēki tic, ka būs spējīgi atmaksāt, tad nav iemeslu viņus ierobežot. Bet tie 
procenti. Neviens jau par tiem nesaka visu patiesību, aizņemies un pēc tam divtik 
atdod!  

Toms, 
menedžeris 

Es domāju, ka ne, jo tas samazina cilvēku iespējas attīstīt savas ieceres. Pats arī 
esmu izmantojis kredītiespējas.  

Vjačeslavs, 
uzņēmējs 

Valsts ieņēmumu dienestiem būtu daudz uzmanīgāk jāpēta cilvēku ienākumu 
deklarācijas, tad tiktu uzrādīti patiesie ienākumi, un tad jau arī kredītu likmes 
samazinātos. Līdz ar nulles deklarāciju ieviešanu daudzi finanšu, arī kreditēšanas 
jautājumi tiktu sakārtoti.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret kredītiem? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Kādam nolūkam Jūs būtu gatavs ņemt/neņemt kredītu? Pamatojiet savu 

atbildi! 
 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!



Eksāmens latviešu valodā un literatūrā 12. klasei   2008. gads 21 

ISEC Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 

 

Skolotāja biļete 
11. biļete 

 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Veronika, 
menedžere 
 

Viens no lielākajiem plusiem noteikti ir angļu valodas zināšanu apguve. 
Mīnuss ir tas, ka, ja cilvēkam tajā valstī, kur viņš mācās, iepatiksies, viņš 
tur var palikt – tas ir ļoti liels zaudējums Latvijas ekonomikai. Pati es 
negribētu studēt kaut kur citur, jo esmu mūsu valsts patriote. 

Konstantīns, 
students 
 

Citās valstīs studējot, var iemācīties valodas, citu valstu kultūru, iepazīt 
uzskatus un domāšanas stilu. Ja tur studē tikai uz laiku, piemēram, gadu, 
tad var uzzināt kaut ko jaunu par savu nākamo profesiju un izaugsmes 
iespējām šajā valstī.  

Rūdolfs, 
celtnieks 
 

Pēc atgriešanās Latvijā cilvēki, kas studējuši citur, ieviesīs jaunas vēsmas 
ekonomiskajās un sociālajās sfērās. Tā kā citas valstis daudzos 
jautājumos  ir demokrātiskākas par Latviju, tad tiks arī atvesta citāda 
izpratne par daudzām šobrīd sāpīgām lietām.  

Aija, 
projektu 
vadītāja 
 

Studējot ārzemēs, cilvēkam ir iespēja uzlabot valodas prasmes un apceļot 
citas valstis. Tomēr tur ir jāadaptējas citā vidē, tāpēc sākumā mācīties ir 
grūti.  

Vladimirs, 
konsultants 
 

Esmu augstāko izglītību ieguvis tepat Latvijā. Domāju, ka arī pie mums ir 
labi mācību spēki. Ir jauki stažēties ārzemēs vai arī tur pabūt kādu laiku, 
kamēr studē maģistrantūrā.   

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 

 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai Jūs gribētu studēt  ārzemēs? Kāpēc? Pamatojiet savu viedokli! 
2. Kādā veidā, Jūsuprāt, var vislabāk apgūt valodas? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
12. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Solvita, 
deputāte 

Manā bērnībā skolas forma bija liels deficīts. Pamatskolā visām meitenēm formas bija 
vienādas, bet vidusskolā, ievērojot krāsu gammu (melnu, pelēku, zilu), bija iespēja 
variēt blūzes un svārkus. Vairāk gan skolotāji raudzījās, lai meitenēm nebūtu rotaslietu 
un kosmētikas. Pašlaik mantu un lietu kults ir ņēmis pārāk lielu virsroku, tāpēc vienoti 
skolas tērpi būs pašā laikā. 

Jānis,  
ārsts 

Skolas forma  bija obligāts, nevis izvēles jautājums. Domāju, ka visā Latvijā vienādas 
skolas formas nevajadzētu, bet katrā skolā savs, individuāls ģērbšanās stils būtu 
atbalstāms.  

Artūrs, 
mūziķis 

Padomju laikos nebija pieejami džinsi un spilgti apģērbi, tāpēc skolēnam formu nēsāt 
īpaši negribējās. Domāju, ka mūsu dienās skolas forma tomēr būtu nepieciešama 
bērnu disciplinēšanai, jo daļa ir aizmirsusi elementāru pieklājību.  

Anita, 
žurnāliste 

Tolaik, kad forma bija jānēsā, man tas nepatika. Bet tagad, domājot, kā ģērbt meitu uz 
skolu, liekas, ka vienādas formas tomēr derētu – tas mazinātu bērnu izrādīšanos un 
atvieglotu dzīvi vecākiem. 

  
 

1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Ko Jūs domājat par vienotām skolas formām? Pamatojiet savu viedokli! 
2. Kādam, Jūsuprāt, jābūt vidusskolēna ģērbšanās stilam?  Pamatojiet savu 

viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
13. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Miks, 
skolnieks 

Ekskursijas skolas laikā ir vajadzīgas, jo tā ir atpūta no skolas un mācībām. It īpaši 
mācību gada sākumā šāds pasākums labāk palīdz iejusties skolas dzīvē. 

Egdars, 
ģimnāzists 

Piekrītu, ka ekskursijas skolēniem ir nepieciešamas. Mūsu klase brauc ekskursijās. 
Tās ļauj atpūsties un labāk iepazīt klasesbiedrus. 

Elizabete, 
11. klases 
skolniece 

Protams, ka ir vērts doties ekskursijās. Tas uzlabo klasesbiedru attiecības, saliedē 
klasi. Nākamnedēļ mēs brauksim uz Pokaiņiem. Daudzi labprāt brauktu  ekskursijā uz 
Čehiju, bet jāņem vērā, ka ne visi to var atļauties. 

Linda, 
skolēnu 
padomes 
pārstāve 

Ekskursijās vienmēr var daudz ko jaunu redzēt un uzzināt. Jauki, ja to var kopā ar 
savu klasi. Mūsu skolā ir tradīcija, ka labākie skolēni kā dāvanu saņem ekskursiju uz 
kādu vietu vai valsti. Tā katram ir iespēja pierādīt savu varēšanu.  

Viktors, 
divu dēlu 
tēvs 

Ekskursijas ir noderīgas. Tās paplašina bērna redzesloku. Ir labi, ka skolas rīko 
ekskursijas, jo darba ir daudz un tādēļ neatliek daudz laika, ko pavadīt kopā ar 
bērniem.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Pastāstiet par kādu interesantāko ekskursiju! 
2. Uz kurieni Jūs gribētu doties ekskursijā?  Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
14. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Nadežda, 
pārdevēja 

Jā, piekrītu! Tā ir nopietna problēma. Plastmasas maisiņi, ko dodam veikalos, ļoti 
piesārņo apkārtējo vidi. Bet cilvēki jau par to ikdienā nedomā. Turpmāk par maisiņiem 
būs jāmaksā atsevišķs nodoklis. 

Valdis, 
biznesmenis 

Nezinu, neesmu par to aizdomājies! Uz veikalu dodos pietiekami reti. Lielos 
iepirkumus veicu nedēļas nogalēs, tad visu sapirkto salieku kartona kastēs. 

Māra,  
bērnu dārza 
audzinātāja 

 Jā, tā ir nopietna problēma. Es izmantoju sintētiskā auduma maisiņu, ko meita atveda 
no Vācijas. Tas ir salokāms un somiņā aizņem maz vietas, tas ir ērti. 

Nikolajs, 
celtnieks 

Nē! Nedomāju, ka tā ir traģēdija. Ko tad var izdarīt mazie maisiņi? 

Leontīne, 
pensionāre 

Jā! Tik daudz piesārņotas vides. Cilvēki paņem maisiņu, bet pēc tam nezina, ko ar to 
darīt, izmet uz ielas. Briesmīgi! 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai plastmasas maisiņi tiešām piesārņo apkārtējo vidi? Pamatojiet savu 
atbildi! 

2. Vai Jūs šķirojat sadzīves atkritumus? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
15. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Aija, 
mājsaimniece 

Nē! Vispār jau vīriešiem katru dienu vajadzētu mīļotām sievietēm kaut ko uzdāvināt un 
atgādināt par savu mīlestību. Ceru, ka vīrs mani apsveiks. No viņa atkarīgs, vai 
šodiena būs īpaša. Man jau atliek tikai gaidīt... 

Nikolajs, 
strādnieks 

Jā! Noteikti uzskatu un ļoti atbalstu šīs dienas pasludināšanu arī par oficiāliem 
svētkiem. Apsveikšu visas pazīstamās sievietes, dāvinot ziedus. Pārsvarā tās būs 
veikala kolēģes. 

Viktorija, 
pastniece 

Jā! Man šī diena ļoti patīk. Ceru sagaidīt kādu dāvaniņu. Darīšu visu, lai sev sagādātu 
svētkus. Tas ir lielisks iemesls, lai pabūtu kopā un papriecātos par dzīvi. 

Vitālijs, 
finansists 

Jā! Šo dienu uzskatu par ļoti skaistu tradīciju. Sievas man nav, tāpēc nekādas svētku 
vakariņas nav paredzētas. Tomēr domāju, ka sievietes noteikti būtu jāapsveic.  

Viktors, 
santehniķis 

Jā! Manā dzīvē vispār ir tikai divi svētki – Jaunais gads un Sieviešu diena! 8. martu 
obligāti svinēšu kopā ar savām mīļākajām sievietēm. Kā un kur tas notiks, to gan vēl 
nezinu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret tradīcijām un to svinēšanu? Kāpēc? Pamatojiet 
savu atbildi! 

2. Vai un kādus Latvijas valsts svētkus svin Jūsu ģimenē? Pamatojiet savu 
atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
16. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Mārtiņš, 
students, 
arī strādā 

Stipendijas noteikti jāpaaugstina. Tām jābūt vismaz minimālās algas līmenī. Paldies 
Studentu padomei, kas panāca, ka tagad stipendijas var saņemt arī strādājošie. 

Renē, 
uzņēmējs 

Stipendijas vajadzētu paaugstināt, taču ne pārāk, jo tādā gadījumā jārēķinās ar 
studentiem no ārvalstīm, kas brauks uz Latviju mācīties tikai stipendijas dēļ. 

Kristīne, 
skolniece 

Protams, jāpaaugstina. Es mācos tehnikumā, pašlaik mums stipendija ir ap 20 latiem, 
taču to vajadzētu vismaz divtik lielu. Ar katru dienu viss kļūst dārgāks. 

Dmitrijs, 
celtnieks 

Būtu labi, ja stipendija būtu piesaistīta minimālajai algai. Tad noteikti studenti mācītos 
daudz labāk.  

Valija, 
skolotāja 

Domāju, ka stipendijas vajadzētu piešķirt tikai tiem studentiem, kas izrāda nopietnu 
attieksmi pret mācību darbu. Daudziem jau mācoties darbs ir pirmajā vietā un 
studēšana notiek tikai diploma pēc. Tad jau lai to naudiņu saņem tie, kas visu savu 
laiku velta tikai mācību  darbam.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
      
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kā Jūs vērtējat studentu vēlmi strādāt jau mācību laikā?  Kāpēc? Pamatojiet 
savu viedokli! 

2. Vai stipendijas stimulētu labi mācīties? Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
17. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Jānis, 
skolnieks 

Noteikti, šādi stāsti jauniešus neatstāj vienaldzīgus. Mums ir zināmi daži spilgti 
piemēri, taču es  to vērtēju negatīvi.  

Vjačeslavs, 
bezdarbnieks 

Narkotiku lietošana ļoti ietekmē cilvēkus, tāpēc to popularizēšana presē ir nosodāma 
un vērtējama ļoti negatīvi. Arī tad, ja cilvēks ir ticis vaļā no šīs sērgas, kādam citam 
viņa pieredze  var kalpot par stimulu.  

Regīna, 
grāmatvede 

Negatīvi. Tas vispār ir ļoti slikti, ka kāds popularizē savu atkarību.  

Lidija, 
pārdevēja 

Vajag domāt, kā sakārtot sistēmu, lai nevarētu popularizēt dažādu atkarību veidus ne 
presē, ne televīzijā, ne radio. Tā jau šīs informācijas ir par daudz.  

Jolanta, 
psiholoģe 

Viss ir atkarīgs vienīgi no cilvēka gribasspēka un vēlmes. Ja cilvēks ir raksturā vājš, 
tad viņš var pakļauties arī šādai informācijai. Bet, ja ir gribasspēks un prasme kontrolēt 
informāciju un situāciju, tad nekas nevar notikt. Labi, ka ir ne tikai raksti, bet arī filmas, 
pat mūzikli, tie varbūt ir pārliecinošāki, jo iedarbojas gan vārds, gan attēls, gan 
mūzika.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai un kā slavenu cilvēku stāsti par dažādām atkarībām ietekmē jauniešus?  
Pamatojiet savu atbildi! 

2. Kādas, Jūsuprāt, ir mūsdienu cilvēku lielākās atkarības? Pamatojiet savu 
atbildi! 

 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
18. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Svetlana, 
skolotāja 

Domāju, ka centrā vajadzētu labāk izplānot gājēju pāreju izvietojumu. Ceļš būtu 
jāasfaltē tur, kur cilvēki ieminuši taciņu, nevis kaut kur  apkārt. Tāpat ir ar gājēju 
pārejām – jājautā vietējiem iedzīvotājiem, kur viņiem būtu ērtāk šķērsot ceļu.  

Solvita, 
terapeite 

Apmierina. Pārsvarā cenšos ielu šķērsot tieši tur, kur atrodas gājēju pāreja, jo zinu, cik 
tas ir bīstami – šķērsot šoseju vai ielu neatļautā vietā. Ikdienā gadās tā, ka līdz gājēju 
pārejai jāiet diezgan tālu, tomēr cenšos to darīt. 

Valērijs, 
inženieris 

Parasti gan braucu ar auto – tāpēc, no mašīnas vadītāja redzespunkta lūkojoties, varu 
teikt, ka gājēju pāreju izvietojums mani apmierina. Tikai nepatīk tas, kā cilvēki tās 
šķērso. Varētu pie gājēju pārejām izvietot vairāk luksoforu.   

Edgars, 
zinātnieks 

Jā, mani apmierina gājēju pāreju izvietojums gan pilsētas centrā, gan ārpus tā. Es 
šosejas un ceļus dažreiz, kad slinkums iet līdz gājēju pārejai, šķērsoju tādā vietā, kur 
pārejas nav. Visur jau nevar izvietot tās pārejas.  

Konstantīns, 
šoferis 

Satiksmes drošība reizēm ir patiesi apdraudēta, jo dažās vietās trūkst gājēju pāreju. 
Mani kolēģi ne vienmēr ievēro ātruma ierobežojumus, tādējādi apdraudot gājējus.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret agresīvajiem braucējiem? Komentējiet savu 
atbildi! 

2. Ko vajadzētu darīt satiksmes drošības uzlabošanai Jūsu dzīvesvietā? 
Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
19. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Eduards, 
12. klases 
skolnieks 

Atpūtīšos, pēc tam kopā ar basketbola komandu došos uz Somiju uz 
sacensībām. Par to, ko darīšu pēc skolas, vēl nedomāju. Iespējams, iešu 
strādāt. Nemācīšos, jo vēl neesmu izlēmis, kas īsti gribu būt. 

Andris,  
ģimnāzists 

Noteikti atpūtīšos brīvlaikā! Tas taču ir pēdējais! No izlaiduma 
eksāmeniem gan mazliet baidos, bet domāju, ka viss būs normāli.  
Visticamāk, ka studēšu pedagoģiju. 

Marija, 
12. klases 
skolniece 

Kaut arī brīvlaiks, sākšu gatavoties eksāmeniem. Pēc skolas došos uz 
Angliju. Mēģināšu iestāties Liverpūles augstskolā Bioķīmijas un 
mikrobioloģijas nodaļā. No sākuma gribēju studēt kriminālistiku, bet pēc 
tam sapratu, ka mani interesē viss, kas saistīts ar AIDS. Uzskatu, ka šajā 
jomā Anglijā ir daudz iespēju, un arī izglītības līmenis ir augstāks nekā 
Latvijā. 

Jānis, 
12. klases 
skolnieks 

Brīvlaikā došos uz kursiem Banku augstskolā, kā arī aizbraukšu nedaudz 
atpūsties uz Vāciju. Pēc skolas stāšos Banku augstskolā, jo mani ļoti 
interesē banku lietas. 

Aleksandrs, 
12. klases 
skolnieks 

Brīvlaikā noteikti gatavošos eksāmeniem, lasīšu grāmatas un atpūtīšos. 
Aizbraukšu kopā ar draugiem uz pikniku, ir tik jauks laiks. Pēc skolas 
mēģināšu stāties augstskolā. Tiesa, vēl neesmu izlēmis, uz kuru no 
četrām izvēlētajām augstskolām doties. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
 

 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai, Jūsuprāt, ir nepieciešams īpaši gatavoties iestājai augstskolā? Kāpēc? 
Pamatojiet savu atbildi! 

2. Par ko Jūs gribētu kļūt? Kuru augstskolu un kāpēc izvēlētos? Pamatojiet 
savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!



Eksāmens latviešu valodā un literatūrā 12. klasei   2008. gads 30 

ISEC Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 

 

Skolotāja biļete 
20. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Natālija, 
inženiere 

Protams, jā! Noteikti kādu slavenā Pikaso gleznu – man ļoti patīk šis mākslinieks. Es 
vispār gribētu iegādāties kādu no slaveno mākslinieku gleznām, nevis šarlatānu 
taisītu, un noteikti pieliktu mājās pie sienas. Šobrīd manā īpašumā ir viena latviešu 
mākslinieka glezna ar nosaukumu “Pavasaris”. 

Inita, 
klientu 
konsultante 

Noteikti iegādātos kādu no Leonardo da Vinči gleznām, jo man ļoti patīk viņa stils. Cik 
esmu skatījusi šī  mākslinieka oriģināldarbus, tie man ir saistoši. Tā kā kādreiz pati 
nodarbojos ar zīmēšanu, tad mājās pie sienām atrodas pašas radītas gleznas.  

Andris, 
palīgstrādnieks 

Nē! Man nav tik daudz brīvu līdzekļu, lai es vēl pirktu kādu gleznu mājai. Pietiek, ja 
iznāk dzīvošanai. No mākslas jau paēdis nebūsi. 

Ernests, 
pārdevējs 

Nezinu, laikam gan ne! Man glezniecība nav īpaši mīļa. Es laikam labāk izvēlētos kādu 
skaistu fotogrāfiju.  

Inga, 
skolotāja 

Man patīk gleznas, īpaši tuvas ir tās, ko esmu saņēmusi kā dāvanu no saviem 
skolēniem. Pati gan nevienu gleznu vēl neesmu iegādājusies, bet tas varētu būt kāds 
jauks akvarelis.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 

 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Ko, Jūsuprāt, cilvēkam var sniegt māksla? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Kāda ir Jūsu attieksme pret glezniecību? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
21. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Ivars, 
IT speciālists 

Neesmu rīdzinieks. Atceros, ka vienreiz gribēju tur uz kādu filmu aiziet, bet nesanāca. 
Arī kino programmai līdzi nesekoju, vairāk skatos, ko rāda “Forum Cinemas”. 

Svetlana, 
pensionāre 

Ļoti sen – padomju laikos. Uz kino eju reti. Vairāk laika pavadu mājās, skatoties 
televīziju. 

Normunds, 
remontmeistars 

Vispār jau esmu bijis kino “Rīga”, taču vairs neatceros, kad tieši. Tas varēja būt pirms 
kādiem 15 –25 gadiem. 

Indra, 
mājsaimniece 

Pēdējoreiz kino vispār biju pirms četriem gadiem. Audzinu trīs mazas meitenes un 
nekur ārpus mājas netieku. 

Tamāra, 
operatore 

Kino pēdējoreiz biju pirms kādiem sešiem gadiem. Kino apmeklēšana ir dārgs 
pasākums, un, ja eju, tad uz tādu kinoteātri, kur jūtos labāk un ērtāk. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai Jūs bieži apmeklējat kino? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Kādas tematikas filmas Jums vislabāk patīk?  Pamatojiet savu atbildi! 

 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Skolotāja biļete 
22. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Natālija, 
juriste 

Es domāju, ka vīrietim jāpilda tādi paši uzdevumi kā sievietei. Nav pareizi nošķirt tēva 
uzdevumus no mātes uzdevumiem, jo bērna audzināšana ir kopīgs darbs un pūles 
jāiegulda abiem vecākiem. 

Viktors, 
firmas 
īpašnieks 

Pirmkārt, vīrietim noteikti jāsniedz pozitīvs piemērs. Tēvam jāliek saprast, ka smēķēt, 
dzert vai lietot narkotikas ir slikti. Viņam jāiemāca respektēt, cienīt māti. Tas ir ļoti 
svarīgi. 

Inga, 
žurnāliste 

Mazuļa audzināšanā abiem vecākiem jārāda piemērs, lai bērns varētu no viņiem 
mācīties. Vīrietim jāsniedz piemērs tikpat lielā mērā, kā tas jādara sievietei – nevar 
nošķirt īpašos tēva uzdevumus. 

Arnis, 
pārvadātājs 

Mūsu ģimenē uzdevumi netiek dalīti. Tas taču absurds – ja māte aizbrauc ārpus 
Latvijas, vai tad es nevarēšu pietiekami aprūpēt savu bērnu? Bērnus audzinām kopīgi 
un vīlušies neesam. 

Raimonds, 
kreditors 

Savā ģimenē necenšamies strikti dalīt pienākumus. Kam attiecīgajā brīdī ir laiks, tas 
arī to darbiņu veic. Tomēr pastāv viens nerakstīts likums – ja kāds no mums kaut ko ir 
bērnam aizliedzis vai izteicis rājienu, tad otrs nedrīkst iejaukties vai žēlot. Tā 
neveidojas labā tēta vai mammas tēls.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kam, Jūsuprāt, ģimenē vajadzētu nodarboties ar bērna audzināšanu? Kāpēc? 
Pamatojiet savu atbildi! 

2. Ko Jūs ieteiktu (jaunajiem) vecākiem? Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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23. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Marija,  
ģimnāziste 

Esmu par vienotu skolas formu. Tā ir kā atšķirības zīme un skolas vizītkarte. Tā rada 
arī cienīgāku, nosvērtāku izturēšanos citam pret citu, kas neviļus izriet no lietišķā stila. 

 Zinaīda, 
 skolas 
direktora 
vietniece 

Vienots skolas stils ne vienmēr nozīmē vienādus kostīmus. Tas var būt stingrs 
reglaments. Daudzās skolās pastāv iekšējās kārtības noteikumi, kas ierobežo skolēnu 
ārišķīgās izpausmes – pīrsingu, matu krāsu.  

Vladimirs, 
skolnieks 

Jā, tas ir labi. Visi esam izskatā vienādi un galveno uzmanību varam veltīt mācībām.  

Agnese, 
žurnāliste 

Būt vai nebūt vienādiem skolas tērpiem – šis jautājums laiku pa laikam uzvirmo 
skolēnu un skolotāju vidū. Vairākas skolas Latvijā ir nopietni apsvērušas vienota 
ģērbšanās stila ieviešanu. Dažas skolas Rīgā jau spērušas šo nopietno soli.  

Sanita, 
psiholoģe 

Skolas forma Latvijā ir saistīta ar piederības apziņu, skolas prestižu, kā tas ir 
Rietumos. Problēma ar vienotu ģērbšanās stilu ir pusaudža vecumā, jo tas ir posms, 
kad gribas izcelties. Taču jebkura forma disciplinē.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret skolas formu? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Vai, Jūsuprāt, skolēnu formas disciplinē skolēnus? Kāpēc? Pamatojiet savu 

atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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24. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Baiba, 
studente 

Es nelasu daudz, īpaši nepatīk, tāpēc grāmatu iegāde man nav nekas sevišķs. Atzīstu, 
ka grāmatas ir dārgas, bet, ja zinu, ka tās ir labas, nopērku, neraugoties uz cenu. 

Tatjana, 
skolotāja 

Es strādāju skolā, un man grāmatas ir mīļas. Parasti pērku grāmatas gan sev, gan 
skolai. Grāmatnīcās bieži neiepērkos, jo dārgi. Zinu, ka par zemāku cenu grāmatas 
var nopirkt bāzēs, bet var lasīt arī grāmatas, kuras paņemtas no bibliotēkas. 

Tamāra, 
operatore 

Man vispār nav laika lasīt, taču bērnam pērku grāmatas, jo uzskatu, ka tas ir 
ieguldījums viņa attīstībā. Mācību grāmatas nevajag pirkt, jo tās sarūpē skola.  

Renāte, 
skolotāja 

Nezinu! Uz grāmatnīcu eju intereses dēļ, jo meklēju sev nepieciešamos materiālus. 
Esmu nonākusi pie secinājuma – grāmatnīcās ir plaša izvēle, un ir jāzina, ko tieši 
vēlies nopirkt. Piemēram, šodien paņēmu ĀBECI, bet, kā izrādījās, to var izmantot 
tikai tie bērni, kas jau prot lasīt. 

Ausma, 
pensionāre 

Grāmatas ir ļoti dārgas, bet tajā paša laikā – ļoti skaistas. Ikdienā nevaru atļauties 
pirkt vēlamās grāmatas, droši vien līdzīga situācija ir daudziem. Uzskatu, ka skolēniem 
nevajadzētu pirkt mācību grāmatas. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret grāmatām un lasīšanu? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi! 

2. Vai un kāpēc skolai būtu jānodrošina skolēni ar nepieciešamajām mācību 
grāmatām? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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25. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Roberts, 
students  

Ja iespējams, izvēlos Latvijas preci. Visvairāk no mūsu ražojumiem man garšo 
biezpiena produkti, pērku arī gaļas produktus. 

Valentīna, 
sportiste 

Izvēlos galvenokārt ārzemju produkciju. Tā ir sertificēta un labāka par mūsu 
ražojumiem. No Latvijā  ražotā  pērku šokolādes konfektes un zefīru. 

Andris, 
sportists 

Kā gadās. Lielākoties izvēlos Latvijas produktus, bet  citreiz ārzemju. Grūti pateikt, ko 
pērku biežāk. Man kā sportistam svarīga ir laba produktu kvalitāte.  

Melita, 
skolotāja 

Īpaši neskatos, kas ražojis katru produktu, bet augļus gan izvēlos vietējos. Mums ir ļoti 
garšīga maize un svaigā gaļa. Un, protams, saldējums! 
 

Niklass, 
ģimnāzists 

Simtprocentīgi izvēlos Latvijā ražotu preci.  Vienalga, cik dārgi, bet tikai Latvijas 
produktu! Garšo mūsu maize, gaļa, piena produkti.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet visu iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par doto problēmu un tā risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kur ražotus produktus parasti izvēlaties Jūs? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Ko Jūs ieteiktu citiem produktu izvēles ziņā? Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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26. biļete 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Olga, 
mācību 
procesa 
koordinatore 

Man patīk tāda ziema kā tagad. Taču bažas par nākotni ir, jo esmu dzirdējusi, ka 
Latvija nemaz nepiedzīvos siltāka klimata iestāšanos – tā būs applūdusi. 

Mārcis, 
bankas 
darbinieks 

Tā kā esmu iecienījis ziemas sporta veidus, mani šādi laika apstākļi neapmierina. 
Tomēr raugos nākotnē ar pozitīvām domām, jo pastāv uzskats, ka siltais klimats 
mainīsies, kad Golfa straume mainīs tecējumu.  

Jurijs, 
auditors 

Man ļoti patīk, ka dabā ir kontrasti un eksistē ziemas periods. Taču par nākotni 
neuztraucos – kā būs, tā būs. Paši jau daļēji esam vainīgi pie tā, ka šobrīd novērojama 
globālā sasilšana. 

Ilga, 
pensionāre 

Brīvdabas muzejā, kur strādāju, tagad janvārī plaukst pumpuri. Pietrūkst sniedziņa. 
Domāju, ka Latvijas iedzīvotāji pārāk pieraduši pie ziemas apstākļiem, lai priecātos par 
klimata izmaiņām. 

Veronika, 
studente 

Globālā sasilšana ir ļoti nopietna problēma. Tā tagad ar katru gadu sāk apdraudēt 
Latviju arvien vairāk. Daudziem nepatīk pārāk karstās vasaras un maigās ziemas. Bet 
pie tā jau esam paši vainīgi. Un tas lielais ozona caurums un citas problēmas... 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Vai tas, ka ziemas kļuvušas siltākas, Jūs uztrauc? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi!  

2. Kas, Jūsuprāt, visvairāk ietekmē globālo sasilšanu? Kāpēc? Pamatojiet savu 
atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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27. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Andrejs, 
pensionārs 

Vajag cilvēkus aicināt vairāk izmantot sabiedrisko transportu, kā arī pēc 
iespējas vairāk iet kājām. Ik rītu ielas pilda pārāk daudz tukšu mašīnu, 
tajās ir tikai viens auto vadītājs. 

Eduards, 
biznesmenis 

Ļoti vērtīga lieta šīs problēmas risināšanā būtu ieviest maksu par 
iebraukšanu Rīgā. Tad būtu mazāk mašīnu un likumsakarīgi mazāk 
sastrēgumu. 

Evita, 
pārdevēja 

Manuprāt, būtu jāpalielina ceļa nodoklis. 

Marina, 
oficiante 

No automašīnu skaita pieauguma Rīgas un citu pilsētu ielās nevar izbēgt. 
Dzīves līmenis pieaug, līdz ar to pieaug arī automašīnu skaits. 

Vigo,  
ceļu 
policists 

Sastrēgumi nemazināsies arī tad, ja pilsētas centrā visas ielas izbūvēsim 
divos līmeņos. Tā ir cīņa ar vējdzirnavām. Diemžēl Rīgas ielu platības 
paplašināšanas iespējas ir ierobežotas. Ikgadējais automašīnu skaita 
pieaugums rada arvien jaunus sastrēgumus.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par problēmas piedāvāto risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret transporta sastrēgumiem? Pamatojiet savu 
viedokli! 

2. Par ko, Jūsuprāt, vajadzētu rūpēties ceļu policijai un pilsētas vadībai? 
Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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28. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Inita, 
studente 

Pašlaik satiksme ir ļoti blīva, un satiksmes problēmu ir daudz. Taču paralēli jaunu ceļu 
būvniecībai jāveic arī citi pasākumi – jāceļ nami, veikali, jāattīsta infrastruktūra. 

Kārlis, 
šoferis 

Protams! Jo vairāk ceļu, jo vairāk iespēju šoferiem izvēlēties, pa kuru ceļu braukt. Līdz 
ar to mazāk sastrēgumu iecienītākajās vietās. 

Romeo, 
sportists 

Kāpēc ne? Pašlaik situācija uz ceļiem ir šausmīga.  Lai tik amatpersonas strādā. 

Līga, 
tramvaja 
vadītāja 

Atbalstu visas aktivitātes, kas varētu mazināt sastrēgumus lielāko pilsētu ielās.  

Raimonds, 
skolnieks 

Jaunu ielu, ceļu un tiltu būve varētu ievērojami atslogot pilsētu centrus, jo noteikti ir 
daudzi braucēji, kas labprāt izmantotu citus ceļus, kā no rīta nokļūt līdz darbam vai 
skolai, nevis “kultos” cauri centram. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Ja Jums būtu izvēles iespējas, kā Jūs dodos uz skolu – kājām, ar sabiedrisko 
vai personisko transportu? Komentējiet savu atbildi! 

2. Kā Jūs vērtējat ideju būvēt lielpilsētās, īpaši Rīgā, jaunas ielas un ceļus? 
Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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29. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Kaspars, 
datorspeciālists 

Kā mēs rakstām internetā? Manuprāt, valodas pareizība nedrīkst būt pašmērķis. 
Valoda ir tikai saziņas līdzeklis un emociju, vēlmju, noskaņu pārnesējs. Bieži nākas 
saskarties ar to, ka īpašā situācijā daudz trāpīgāk un izjustāk var aprakstīt ar 
izteicieniem svešvalodās.   

Anita, 
skolotāja 

Uzskatu, ka, sazinoties internetā, mēs parādām savu iekšējo kultūru un tādēļ ir gluži 
vienalga, kam adresējam ziņu vai vēstulīti, tai jāatbilst gan ētiskajām, gan valodas 
normām. Ar vienkāršojumiem un vārdu aizstāšanu ar zīmējumiem esam ļoti 
nonivelējuši savu valodu.  

Gints, 
celtnieks 

Domāju, ka cilvēks raksta internetā tādā pašā stilā, kā rakstītu jebkur citur. Nu neticu, 
ka katrs pārslēdzamies no viena rakstības stila un pieļauto kļūdu daudzuma uz citu.  

Astra, 
grāmatvede 

Ir sarunu valoda un literārā valoda. Valodu nevar pārvaldīt, bet prast. Valoda ir mūsu 
valūta. Valoda ir jāmācās visu mūžu. Arī internets ir publiska vieta, kurā vajadzētu 
lietot tikai koptu valodu.   

Lāsma, 
sekretāre 

Valoda ir dzīva, kamēr to lieto. Un lieto pareizi. Jau tā par daudz mūsu valoda tiek 
piesārņota. Protams, parādās arvien jauni vārdi vai aizguvumi, taču jādomā, lai 
pateiktais vai uzrakstītais nav tikai aizgūtu vārdu vai svešvārdu savirknējums, kuram 
paši neizprotam jēgu.  
 

1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

  
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
 
 
 
 6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 
 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kā Jūs vērtējat valodas kultūru internetā? Kāpēc? Pamatojiet savu viedokli! 
2. Kas, Jūsuprāt, apdraud (ja apdraud) latviešu valodas kvalitāti? Kāpēc? 

Pamatojiet savu viedokli! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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30. biļete 

 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 
Ineta, 
operāciju 
māsa 
 

Bērni internetā iegūst dažādu informāciju, kas var tikt pārprasta vai saprasta nepareizi, 
līdz ar to var būt neadekvāta rīcība. Tomēr viss ir atkarīgs no audzināšanas – ja 
bērnam viss ir izskaidrots, tad problēmām nevajadzētu rasties. 

Intars, 
strādā 
tirdzniecības 
jomā 
 

Apdraud gan, jo interneta dēļ bērns saskaras ar daudzām nelabām lietām, piemēram, 
pornogrāfiju. Kaut vai tas gadījums draugiem.lv, kad tika uzveidots viltus profils un 
izrādījās, ka veci vīrieši mēģina iepazīties ar mazgadīgām meitenēm. 

Olīvija, 
pavāre 
 

Nē, neapdraud, drīzāk internets apdraud bērnu brīvo laiku un fantāziju. Tas notrulina. 
Var rasties psihiska rakstura problēmas, ja pārāk ilgi “sēž” internetā, bet lielākā 
problēma bērniem ir tā, ka internets sāk aizstāt reālo dzīvi, jo viņi daudz laika pavada 
pie datora. 

Nauris, 
skolnieks 
 

Jā, apdraud, jo internetā var sarakstīties ar cilvēkiem, kuri, izveidojot viltus profilus, var 
piedāvāt nepiedienīgus pakalpojumus. 

Oļegs, 
students 
 

Pēdējā laikā pietiekami bieži presē un televīzijā parādās ziņas par negodīgiem 
cilvēkiem, kas ar interneta palīdzību apkrāpj daudzus citus. Tāpēc katram jādomā par 
savu datu drošību, nevajadzētu uzticēties pavisam nezināmiem cilvēkiem. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 

 
 
 
 
6. Apkopojiet visu iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tā risinājumu! 

 
 

 

      Skolotājam jāuzdod jautājumi par problēmu. 
 

1. Kāda ir Jūsu attieksme pret internetu? Kāpēc? Pamatojiet savu atbildi! 
2. Kādus padomus Jūs dotu mazākajiem, lai viņi justos droši, strādājot 

interneta vidē? Pamatojiet savu atbildi! 

!   Intervētājam jācenšas piedāvāt atšķirīgu viedokli. 

!
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Mutvārdu daļa 
Skolēna biļetes 

 

Skolēna biļete 
1. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Mārīte, 
pārdevēja 

Zvanītu uzreiz 112. Pēc tam evakuētu cilvēkus vai palīdzētu viņiem, īpaši tiem, kas 
nav spējīgi paši izglābties. Īstenībā ir ļoti grūti pateikt, ko es darītu šādā situācijā. 
Protams, būtu stress. Viss atkarīgs no tā, no kurienes nāk liesmas. Turklāt es 
negaidītu un neskatītos, ko dara citi, bet gan pati kaut kā rīkotos. 

Edgars, 
skolnieks 

Skrietu uz izejas pusi, bet, ja gadījumā uguns uzliesmojums aizšķērsotu izeju, 
mēģinātu nokļūt stāvu augstāk un izkļūt caur logu. Ja arī tas neizdotos un ja ēkā būtu 
pagrabs, tad slēptos tajā. Vienkārši rīkotos loģiski. 

Ilmārs, 
bezdarbnieks 

Atkarībā no tā, kurā sabiedriskajā vietā atradīšos. Tomēr sabiedriskās iestādēs jābūt 
gan dzēšamajiem aparātiem, gan shēmai, kādā virzienā jāpārvietojas. Pats galvenais 
šādās situācijās – neradīt paniku un visu uztvert mierīgi.  

Inga, friziere 

Noteikti zvanītu 03, jo telefons jau vienmēr ir pa rokai. Tad meklētu priekšmetus, ar kā 
palīdzību varētu nodzēst uguni – segas, ūdeni. Noteiktās situācijās, protams, 
evakuētos. Domāju, ka cilvēkus vajadzētu vairāk informēt un izglītot, kā rīkoties šādās 
situācijās.  

Andrejs, 
viesmīlis 

Mums darbā ir veiktas visas nepieciešamās instrukcijas, kā rīkoties ugunsgrēka 
gadījumā. Domāju, ka saglabātu vēsu prātu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

2. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Valters, 
students 

Pareizi, valoda ir saziņas līdzeklis, es, piemēram, nevaru rakstīt pareizi, nav man 
latviešu tastatūras! Un tas mani neuztrauc! 

Māris, 
diskžokejs 

Viena lieta ir valodas stils un termini, bet cita – tā, kā runā mūsu jaunieši; nabadzīgs 
vārdu krājums, teksti, teikumi pārsvarā sastāv no vārdiem “super”, “okkei” , “forši”, 
“čikiniekā” utt. Varbūt tas ir moderni – runāt žargonā, bet latviešu valoda ir skaista un 
bagāta. Izmantosim skaistas interneta saziņas metodes... Atvainojos tiem, kas prot 
rakstīt skaisti, korekti un pareizi.  

Raivo, 
sportists 

Elementāri izteikt savu domu tomēr jāprot katram sevi cienošam cilvēkam... Nav runa 
par to, ja nav kaut kur kādi komati salikti, nē, te tiešām nav nekāda gramatikas stunda, 
bet, ja gadās izlasīt vienu otru tekstu, ka šermuļi pārskrien par autora valodas līmeni... 

Vija, 
ekonomiste 

Uzskatu, ka cilvēkā jāsaskata personība, dvēselīte, tad pārējais. Visi nevar būt 
vienādi. Kāds var perfekti rēķināt matemātiku, bet pavisam nožēlojamā līmenī 
izteikties, turklāt gramatiski pareizi. Turklāt reizēm pat augsta līmeņa filologs nevar 
stāvēt klāt vienkāršam, cilvēciskam dvēseles plašumam, kur gramatika, iespējams, 
pieklibo.   

Helmuts, 
jurists 

Es principa pēc daudz kļūdu pieļauju rakstot, jo esmu pārliecināts, ka, pateicoties 
internetam un globalizācijai, latviešu valoda (un arī pārējās) nākotnē ļoti mainīsies, 
piemēram, izzudīs “ts” un tā vietā nāks “c” kā galotne. Tas pats notiks ar X burtu, ko 
ļoti ērti lietot “ks” vietā. Nu un, protams, atmirs garumzīmes, bet tikai ilgākā laika 
posmā.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

3. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Guntis, 
loģistikas 
speciālists 

Ģimeni vieno kopīgas intereses un šķir dažādas intereses. Mūsdienu ģimenē jābūt 
diviem cilvēkiem, bet var būt arī vairāk. Galvenais jau ir mīlestība, kas arī vieno ģimeni. 

Sanita, 
bankas 
darbiniece 

Ģimeni vieno kopējas jūtas, kopējas intereses, mīlestība un bērni, bet šķir 
nevienlīdzība, nauda.  

Irīna, 
pārdevēja 

Grūti mūsdienās pateikt, kādai jābūt ģimenei, jo jaunatne ir citādāka. Ja viens otram 
uzticas un mīl, tad ģimene būs.  

Leons, 
privātuzņēmējs 

Ģimeni apvieno mīlestība, bet sašķeļ savstarpējas sapratnes trūkums. Kā daudz 
pieredzējis vīrietis esmu redzējis tādas ģimenes gan dzīvē, gan arī televīzijā. 

Valentīna, 
grāmatvede 

Domāju, ka ģimeni vieno kopēji senči, viņu piemiņas saglabāšana. Mūsu mazajā 
ģimenītē cenšamies visus svētkus svinēt kopā pat tad, ja ir daudz darba. Pozitīva 
attieksme vienam pret otru rada vēlmi tikties atkal un atkal. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

4. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Kristaps, 
celtnieks 

Man ir negatīva attieksme pret reklāmu – pārsvarā tās ir neinteresantas un 
bezjēdzīgas, pat necenšos tās iegaumēt. Jēga no reklāmas ir tikai tad, ja tā ir skaista, 
kas novērojams ļoti reti. 

Inta, 
auklīte 
 

Mana attieksme pret reklāmu ir neitrāla, kaut gan dažreiz tā var pāraugt negatīvā. 
Piemēram, atceros vienu televīzijas reklāmu, kur atbaidošs un pretīgs šķita pats 
vizuālais efekts: kaut kāds apģērbs no gaļas. Tad uzreiz pārslēdzu kanālu.  

Viktors, 
vēstniecības 
darbinieks 
 

Neilgajā Latvijā pavadītajā laikā esmu ievērojis visdažādākās reklāmas ļoti lielā  
skaitā, kas varbūt nav tik “uzkrītoši” kā citās valstīs.  Par ielu reklāmu runājot, tā varētu 
būt interesantāka un spilgtāka – runāju tieši par vizuālo aspektu. 

Maija, 
studente 
 

Reklāmu ir pārāk daudz – īpaši televīzijā, kur reklāmas bloki ir pārāk gari, traucē 
skatīties filmas un raidījumus. Bieži vien reklāmas ir pārāk neestētiskas, arī sliktā 
valodā.  

Ērika, 
datorspeciāliste 

Tā kā strādāju reklāmas biznesā,  uzskatu, ka patiešām interesantu un saistošu 
reklāmu ir maz.   Lielākoties mums nākas pielāgoties pasūtītāja vēlmēm, kas ne 
vienmēr ir gaumīgas. Tādēļ arī cilvēkiem reizēm rodas iespaids, ka reklāmas izgudro 
neprofesionāļi.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

5. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Maija, 
studente 
 

Tā kā parasti tiem ir mazs budžets, tad nekādu kvalitatīvu klipu arī nav. 
Pēdējā laikā labākie, šķiet, ir “Prāta vētras” videoklipi – lai arī es īpaši par 
tiem neinteresējos. Nesen redzētajiem videoklipiem tomēr, manuprāt, 
trūkst labu un oriģinālu ideju.  

Valters, 
tehniķis 
 

Domāju, ka kvalitāte ir diezgan laba. Lai arī par to nekad īpaši neesmu 
aizdomājies, es augstāk vērtēju ideju. Pat nezinu, kas man varētu patikt 
no jaunākajiem videoklipiem. Agrāk veidotie gan man šķiet labi tādēļ, ka 
tie bija nekomerciāli. 

Ralfs, 
būvinženieris 
 

Latviešu videoklipiem neesmu pievērsis īpašu vērību. Tie ir normāli – 
tomēr nekas īpašs vai ievērības cienīgs. Uzskatu, ka, gadiem ejot, klipu 
kvalitāte uzlabojas atbilstoši pasaules standartiem un vērtībām. 
 

Lilija, 
skolotāja 
 

Man patīk “Prāta vētras” videoklipi, it sevišķi ... režisētie. Šķiet, pēdējā 
laikā videoklipu kvalitāte ir uzlabojusies un tie var konkurēt arī ar 
ārzemēs ražotiem klipiem. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

6. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Inga, 
mājsaimniece 
 

Protams! Pilsētā jaunieši ir daudz agresīvāki nekā provincē, jo viņi dzīvo mūros, nevis 
pie dabas. Turklāt provincē dzīvojošie jaunieši ir ne vien pozitīvāk domājoši un 
atvērtāki, bet arī izpalīdzīgāki. 

Pēteris, 
pensionārs 
 

Atšķirība redzama kaut vai tajā ziņā, ka pilsētā jaunieši nepārtraukti atrodas starp 
cilvēkiem. Tajā pašā laikā laukos pastāv sava sabiedrība – ģimene, kas ir ierobežots 
kolektīvs. Provincē dzīvojošajiem bieži vien uzkrāta mazāka dzīves pieredze. Kas 
attiecas uz atšķirīgu rīcību kaut kādās situācijās, tad ar gadiem tas izlīdzinās. 

Iveta, 
farmaceite 
 

Laukos jauniešiem mazāk iespēju, un arī redzējuši un piedzīvojuši viņi ir mazāk – līdz 
ar to rodas provinciālisms. Provincē jaunieši ir naivi – un ne jau tajā labākajā nozīmē, 
tomēr tajā pašā laikā viņi ir veselīgāki un izprotošāki, izjūtošāki. Turklāt lauku jaunieši 
lietām pieiet pamatīgāk, kas viņiem vēlāk dzīvē bieži noder. 

Māris, 
projektu 
vadītājs 
 

Rīgā jaunieši, manuprāt, ir vairāk atvērti, turklāt viņi daudz mazāk slīgst dažādās 
atkarībās, jo dzīve viņiem piedāvā vairāk iespēju. Tāpēc, ja provinces jaunieši kaut ko 
vēlas sasniegt, viņiem jādodas uz pilsētu. Laukos dzīvojoši jaunieši ir inerti, un bieži 
vien viņi neko dzīvē negrib sasniegt. 

Aleksejs, 
students 

Lielākajās pilsētās jaunieši ir daudz brīvāki. Viņiem tomēr vairāk rūp izklaides, nevis 
nopietns mācību darbs vai studijas. Domāju, ka lauku jauniešus atšķirībā no 
pilsētniekiem nebaida smags fizisks darbs. Arī pietiekami garas darba stundas nav 
šķērslis, lai pēc tam izklaidētos.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

7. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Ineta, 
šuvēja 
 

Pirms cilvēks izvēlas sev interesējošu profesiju, būtu par to vairāk jāuzzina. 
Piemēram,  jāaiziet uz darbavietu, jāapskatās, kā cilvēki strādā,  vai arī jāievāc 
atsauksmes un sev interesējošā informācija internetā vai no paziņām. 

Ņina, 
pensionāre 
 

Manuprāt, jauniešiem jāizvēlas sabiedrībai noderīgas profesijas – ārsta vai 
ekonomista, jo tās būs vajadzīgas vienmēr. Nedrīkst pakļauties vecāku spiedienam un 
izvēlēties sev netīkamu profesiju, jo jāstrādā jau būs pašam. 

Eduards, 
strādājošs 
students 

Profesija jāizvēlas pēc iespējām – ko dzīve dod, tas jāņem. Tā arī es izvēlējos savu 
profesiju. Pēc mākslas skolas beigšanas man piedāvāja iespēju rasēt, un tagad es 
mācos par arhitektu. Pēc 12. klases jauniešiem noteikti ir kas jādara vai jāmācās. 

Valērijs, 
projektu 
vadītājs 

Jāizvēlas tāda profesija, kas patīk. Nauda nav mazsvarīga profesijas izvēlē, tomēr, ja 
tas ir noteicošais faktors, tad agrāk vai vēlāk sāksies problēmas: vai nu cilvēks nespēs 
padarīt visu, vai būs jāpiespiež sevi to darīt. 

Olga, 
kasiere 

Nedomāju, ka kāds var iespaidot, kādu profesiju jaunietim izvēlēties. Ja vecāki 
uzspiež savu gribu, tad beigās tur nekas labs nevar sanākt. Reizēm ir jāmācās arī no 
savām kļūdām. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

8. biļete 
 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Nauris, 
students 

Īpaši izdomāt jokus 1. aprīlī necenšos. Savukārt no izjokošanas mēģinu 
izvairīties. Īpaši nepatīk, ja izjoko radio ēterā. Tad jūtos ļoti slikti. Arī 
televīzijas raidījumi par cilvēku izjokošanu man liekas pilnīgi tukša 
naudas tērēšana. Varbūt kādam tas liekas smieklīgi, bet man tā neliekas.  

Diāna, 
skolniece 

Pērn 1. aprīlis iekrita skolas dienā, bet klasesbiedri pateica, ka stundas 
nenotiek. Tā arī uz skolu neaizgāju. Arī skolotājus esam diezgan nejauki 
“nesuši cauri”, taču tas nekad nav bijis ļauni domāts.  

Reinis, 
tulks 

Mana drauga bērnam 1. aprīlī palika viens gadiņš. Man šķiet, ka tas ir 
vislabākais aprīļa joks. 

Roberts, 
skolnieks 

Pateicu mammai, ka viņas jakai iztrūkusi poga. Viņa uzreiz paskatījās uz 
jaku! Bet klasē pateicu, ka iešu projām no skolas. Klasesbiedri bija nikni, 
kad saprata, ka tas bijis tikai joks, un gribēja man sadot pa kaklu. 

Iveta 
eksperte 

Smalks joks bija, kad kolēģis darbā uzlika uzrakstu: “Tā kā patlaban nav 
elektrības, ēkā jāiet pa sētas durvīm.” Taču mājai nemaz nav sētas 
durvju. Daži kolēģi tiešām gāja apkārt ēkai un mēģināja atrast otras 
durvis, jo uzraksts bija noformēts ļoti oficiāli. Tas bija jautri.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 
9. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Indra, 
skolotāja 

Nemāku teikt, jo pati sen esmu mācījusies, turklāt katrā augstskolā ir citādāka sistēma 
un prakse – tomēr vajadzētu pārskatīt budžeta grupas un sadalījumus tajās. Uzskatu, 
ka par valsts līdzekļiem vajadzētu studēt tajās jomās, kurās trūkst speciālistu.  

Jānis, 
mākslinieks 

Man nav saskarsmes ar izglītību, tomēr kaut ko vajag mainīt. Kaut vai, piemēram, 
studēšanas laiku nevis saīsināt, kā tas ir pašlaik, bet gan tieši otrādi – pagarināt. Tas 
tāpēc, ka pašlaik cilvēks saņem tik lielu informācijas apjomu, ka lielākā daļa studentu 
vienkārši neuztver to, ko viņiem māca. 

Anna, 
pensionāre 

Vienu dienu domāju, ka tos jauniešus, kas ir nabadzīgi, tomēr vajadzētu par valsts 
naudu izglītot – tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Latvijā ir ļoti daudz talantīgu jauniešu, 
kuri ne vienmēr paši var apmaksāt studijas. 

Andrejs, 
viesmīlis 

Katrā ziņā valsts augstskolās vajadzētu lielāku uzmanību pievērst praksei – vienā 
mācību gadā tai obligāti vajadzētu ilgt vismaz divus mēnešus. Pēc tam studentiem ir 
mazāk problēmu darba meklējumos, jo darba devēji var paļauties, ka cilvēks ne vien 
zina teoriju, bet arī prot to lietot. 

Vadims, 
privātuzņēmējs 

Manuprāt, pats galvenais, lai augstskolu beigtu praktiski un patstāvīgi strādāt spējīgs 
speciālists. Ar teoriju nekur tālu netiksi, ja nav praktiskā darba iemaņu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

10. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Ilze, 
studente 

Ir cilvēki, kas arī bez kredīta var iegādāties visu nepieciešamo. Es domāju, ka bankām 
rūpīgāk jāanalizē kreditēšanas iemesli. 

Janīna, 
konduktore 

Kredītu mūsdienās izmanto pārāk daudz, tomēr tā ir dzīves nepieciešamība. Masu 
medijos ir tik daudz ar kredītu izsniegšanu saistītu reklāmu, ka cilvēki burtiski tiek 
pierunāti ņemt kredītus. 

Valentīns, 
pensionārs 

Ja cilvēki tic, ka būs spējīgi atmaksāt, tad nav iemeslu viņus ierobežot. Bet tie 
procenti. Neviens jau par tiem nesaka visu patiesību, aizņemies un pēc tam divtik 
atdod!  

Toms, 
menedžeris 

Es domāju, ka ne, jo tas samazina cilvēku iespējas attīstīt savas ieceres. Pats arī 
esmu izmantojis kredītiespējas.  

Vjačeslavs, 
uzņēmējs 

Valsts ieņēmumu dienestiem būtu daudz uzmanīgāk jāpēta cilvēku ienākumu 
deklarācijas, tad tiktu uzrādīti patiesie ienākumi, un tad jau arī kredītu likmes 
samazinātos. Līdz ar nulles deklarāciju ieviešanu daudzi finanšu, arī kreditēšanas 
jautājumi tiktu sakārtoti.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

11. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Veronika, 
menedžere 

Viens no lielākajiem plusiem noteikti ir angļu valodas zināšanu apguve. 
Mīnuss ir tas, ka, ja cilvēkam tajā valstī, kur viņš mācās, iepatiksies, viņš 
tur var palikt – tas ir ļoti liels zaudējums Latvijas ekonomikai. Pati es 
negribētu studēt kaut kur citur, jo esmu mūsu valsts patriote. 

Konstantīns, 
students 

Citās valstīs studējot, var iemācīties valodas, citu valstu kultūru, iepazīt 
uzskatus un domāšanas stilu. Ja tur studē tikai uz laiku, piemēram, gadu, 
tad var uzzināt kaut ko jaunu par savu nākamo profesiju un izaugsmes 
iespējām šajā valstī.  

Rūdolfs, 
celtnieks 

Pēc atgriešanās Latvijā cilvēki, kas studējuši citur, ieviesīs jaunas vēsmas 
ekonomiskajās un sociālajās sfērās. Tā kā citas valstis daudzos 
jautājumos  ir demokrātiskākas par Latviju, tad tiks arī atvesta citāda 
izpratne par daudzām šobrīd sāpīgām lietām.  

Aija, 
projektu 
vadītāja 

Studējot ārzemēs, cilvēkam ir iespēja uzlabot valodas prasmes un apceļot 
citas valstis. Tomēr tur ir jāadaptējas citā vidē, tāpēc sākumā mācīties ir 
grūti.  

Vladimirs, 
konsultants 

Esmu augstāko izglītību ieguvis tepat Latvijā. Domāju, ka arī pie mums ir 
labi mācību spēki. Ir jauki stažēties ārzemēs vai arī tur pabūt kādu laiku, 
kamēr studē maģistrantūrā.   

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

12. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Solvita, 
deputāte 

Manā bērnībā skolas forma bija liels deficīts. Pamatskolā visām meitenēm formas bija 
vienādas, bet vidusskolā, ievērojot krāsu gammu (melnu, pelēku, zilu), bija iespēja 
variēt blūzes un svārkus. Vairāk gan skolotāji raudzījās, lai meitenēm nebūtu rotaslietu 
un kosmētikas. Pašlaik mantu un lietu kults ir ņēmis pārāk lielu virsroku, tāpēc vienoti 
skolas tērpi būs pašā laikā. 

Jānis,  
ārsts 

Skolas forma  bija obligāts, nevis izvēles jautājums. Domāju, ka visā Latvijā vienādas 
skolas formas nevajadzētu, bet katrā skolā savs, individuāls ģērbšanās stils būtu 
atbalstāms.  

Artūrs, 
mūziķis 

Padomju laikos nebija pieejami džinsi un spilgti apģērbi, tāpēc skolēnam formu nēsāt 
īpaši negribējās. Domāju, ka mūsu dienās skolas forma tomēr būtu nepieciešama 
bērnu disciplinēšanai, jo daļa ir aizmirsusi elementāru pieklājību.  

Anita, 
žurnāliste 

Tolaik, kad forma bija jānēsā, man tas nepatika. Bet tagad, domājot, kā ģērbt meitu uz 
skolu, liekas, ka vienādas formas tomēr derētu – tas mazinātu bērnu izrādīšanos un 
atvieglotu dzīvi vecākiem. 

  
 

1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

13. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Miks, 
skolnieks 

Ekskursijas skolas laikā ir vajadzīgas, jo tā ir atpūta no skolas un mācībām. It īpaši 
mācību gada sākumā šāds pasākums labāk palīdz iejusties skolas dzīvē. 

Egdars, 
ģimnāzists 

Piekrītu, ka ekskursijas skolēniem ir nepieciešamas. Mūsu klase brauc ekskursijās. 
Tās ļauj atpūsties un labāk iepazīt klasesbiedrus. 

Elizabete, 
11. klases 
skolniece 

Protams, ka ir vērts doties ekskursijās. Tas uzlabo klasesbiedru attiecības, saliedē 
klasi. Nākamnedēļ mēs brauksim uz Pokaiņiem. Daudzi labprāt brauktu  ekskursijā uz 
Čehiju, bet jāņem vērā, ka ne visi to var atļauties. 

Linda, 
skolēnu 
padomes 
pārstāve 

Ekskursijās vienmēr var daudz ko jaunu redzēt un uzzināt. Jauki, ja to var kopā ar 
savu klasi. Mūsu skolā ir tradīcija, ka labākie skolēni kā dāvanu saņem ekskursiju uz 
kādu vietu vai valsti. Tā katram ir iespēja pierādīt savu varēšanu.  

Viktors, 
divu dēlu 
tēvs 

Ekskursijas ir noderīgas. Tās paplašina bērna redzesloku. Ir labi, ka skolas rīko 
ekskursijas, jo darba ir daudz un tādēļ neatliek daudz laika, ko pavadīt kopā ar 
bērniem.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 
14. biļete 

 
Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Nadežda, 
pārdevēja 

Jā, piekrītu! Tā ir nopietna problēma. Plastmasas maisiņi, ko dodam veikalos, ļoti 
piesārņo apkārtējo vidi. Bet cilvēki jau par to ikdienā nedomā. Turpmāk par maisiņiem 
būs jāmaksā atsevišķs nodoklis. 

Valdis, 
biznesmenis 

Nezinu, neesmu par to aizdomājies! Uz veikalu dodos pietiekami reti. Lielos 
iepirkumus veicu nedēļas nogalēs, tad visu sapirkto salieku kartona kastēs. 

Māra,  
bērnu dārza 
audzinātāja 

 Jā, tā ir nopietna problēma. Es izmantoju sintētiskā auduma maisiņu, ko meita atveda 
no Vācijas. Tas ir salokāms un somiņā aizņem maz vietas, tas ir ērti. 

Nikolajs, 
celtnieks 

Nē! Nedomāju, ka tā ir traģēdija. Ko tad var izdarīt mazie maisiņi? 

Leontīne, 
pensionāre 

Jā! Tik daudz piesārņotas vides. Cilvēki paņem maisiņu, bet pēc tam nezina, ko ar to 
darīt, izmet uz ielas. Briesmīgi! 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

15. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Aija, 
mājsaimniece 

Nē! Vispār jau vīriešiem katru dienu vajadzētu mīļotām sievietēm kaut ko uzdāvināt un 
atgādināt par savu mīlestību. Ceru, ka vīrs mani apsveiks. No viņa atkarīgs, vai 
šodiena būs īpaša. Man jau atliek tikai gaidīt... 

Nikolajs, 
strādnieks 

Jā! Noteikti uzskatu un ļoti atbalstu šīs dienas pasludināšanu arī par oficiāliem 
svētkiem. Apsveikšu visas pazīstamās sievietes, dāvinot ziedus. Pārsvarā tās būs 
veikala kolēģes. 

Viktorija, 
pastniece 

Jā! Man šī diena ļoti patīk. Ceru sagaidīt kādu dāvaniņu. Darīšu visu, lai sev sagādātu 
svētkus. Tas ir lielisks iemesls, lai pabūtu kopā un papriecātos par dzīvi. 

Vitālijs, 
finansists 

Jā! Šo dienu uzskatu par ļoti skaistu tradīciju. Sievas man nav, tāpēc nekādas svētku 
vakariņas nav paredzētas. Tomēr domāju, ka sievietes noteikti būtu jāapsveic.  

Viktors, 
santehniķis 

Jā! Manā dzīvē vispār ir tikai divi svētki – Jaunais gads un Sieviešu diena! 8. martu 
obligāti svinēšu kopā ar savām mīļākajām sievietēm. Kā un kur tas notiks, to gan vēl 
nezinu. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

16. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Mārtiņš, 
students, 
arī strādā 

Stipendijas noteikti jāpaaugstina. Tām jābūt vismaz minimālās algas līmenī. Paldies 
Studentu padomei, kas panāca, ka tagad stipendijas var saņemt arī strādājošie. 

Renē, 
uzņēmējs 

Stipendijas vajadzētu paaugstināt, taču ne pārāk, jo tādā gadījumā jārēķinās ar 
studentiem no ārvalstīm, kas brauks uz Latviju mācīties tikai stipendijas dēļ. 

Kristīne, 
skolniece 

Protams, jāpaaugstina. Es mācos tehnikumā, pašlaik mums stipendija ir ap 20 latiem, 
taču to vajadzētu vismaz divtik lielu. Ar katru dienu viss kļūst dārgāks. 

Dmitrijs, 
celtnieks 

Būtu labi, ja stipendija būtu piesaistīta minimālajai algai. Tad noteikti studenti mācītos 
daudz labāk.  

Valija, 
skolotāja 

Domāju, ka stipendijas vajadzētu piešķirt tikai tiem studentiem, kas izrāda nopietnu 
attieksmi pret mācību darbu. Daudziem jau mācoties darbs ir pirmajā vietā un 
studēšana notiek tikai diploma pēc. Tad jau lai to naudiņu saņem tie, kas visu savu 
laiku velta tikai mācību  darbam.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

17. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Jānis, 
skolnieks 

Noteikti, šādi stāsti jauniešus neatstāj vienaldzīgus. Mums ir zināmi daži spilgti 
piemēri, taču es  to vērtēju negatīvi.  

Vjačeslavs, 
bezdarbnieks 

Narkotiku lietošana ļoti ietekmē cilvēkus, tāpēc to popularizēšana presē ir nosodāma 
un vērtējama ļoti negatīvi. Arī tad, ja cilvēks ir ticis vaļā no šīs sērgas, kādam citam 
viņa pieredze  var kalpot par stimulu.  

Regīna, 
grāmatvede 

Negatīvi. Tas vispār ir ļoti slikti, ka kāds popularizē savu atkarību.  

Lidija, 
pārdevēja 

Vajag domāt, kā sakārtot sistēmu, lai nevarētu popularizēt dažādu atkarību veidus ne 
presē, ne televīzijā, ne radio. Tā jau šīs informācijas ir par daudz.  

Jolanta, 
psiholoģe 

Viss ir atkarīgs vienīgi no cilvēka gribasspēka un vēlmes. Ja cilvēks ir raksturā vājš, 
tad viņš var pakļauties arī šādai informācijai. Bet, ja ir gribasspēks un prasme kontrolēt 
informāciju un situāciju, tad nekas nevar notikt. Labi, ka ir ne tikai raksti, bet arī filmas, 
pat mūzikli, tie varbūt ir pārliecinošāki, jo iedarbojas gan vārds, gan attēls, gan 
mūzika.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  

 
 
 



Eksāmens latviešu valodā un literatūrā 12. klasei   2008. gads 58 

ISEC Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 

 

  
Skolēna biļete 

18. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Svetlana, 
skolotāja 

Domāju, ka centrā vajadzētu labāk izplānot gājēju pāreju izvietojumu. Ceļš būtu 
jāasfaltē tur, kur cilvēki ieminuši taciņu, nevis kaut kur  apkārt. Tāpat ir ar gājēju 
pārejām – jājautā vietējiem iedzīvotājiem, kur viņiem būtu ērtāk šķērsot ceļu.  

Solvita, 
terapeite 

Apmierina. Pārsvarā cenšos ielu šķērsot tieši tur, kur atrodas gājēju pāreja, jo zinu, cik 
tas ir bīstami – šķērsot šoseju vai ielu neatļautā vietā. Ikdienā gadās tā, ka līdz gājēju 
pārejai jāiet diezgan tālu, tomēr cenšos to darīt. 

Valērijs, 
inženieris 

Parasti gan braucu ar auto – tāpēc, no mašīnas vadītāja redzespunkta lūkojoties, varu 
teikt, ka gājēju pāreju izvietojums mani apmierina. Tikai nepatīk tas, kā cilvēki tās 
šķērso. Varētu pie gājēju pārejām izvietot vairāk luksoforu.   

Edgars, 
zinātnieks 

Jā, mani apmierina gājēju pāreju izvietojums gan pilsētas centrā, gan ārpus tā. Es 
šosejas un ceļus dažreiz, kad slinkums iet līdz gājēju pārejai, šķērsoju tādā vietā, kur 
pārejas nav. Visur jau nevar izvietot tās pārejas.  

Konstantīns, 
šoferis 

Satiksmes drošība reizēm ir patiesi apdraudēta, jo dažās vietās trūkst gājēju pāreju. 
Mani kolēģi ne vienmēr ievēro ātruma ierobežojumus, tādējādi apdraudot gājējus.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

19. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Eduards, 
12. klases 
skolnieks 

Atpūtīšos, pēc tam kopā ar basketbola komandu došos uz Somiju uz 
sacensībām. Par to, ko darīšu pēc skolas, vēl nedomāju. Iespējams, iešu 
strādāt. Nemācīšos, jo vēl neesmu izlēmis, kas īsti gribu būt. 

Andris,  
ģimnāzists 

Noteikti atpūtīšos brīvlaikā! Tas taču ir pēdējais! No izlaiduma 
eksāmeniem gan mazliet baidos, bet domāju, ka viss būs normāli.  
Visticamāk, ka studēšu pedagoģiju. 

Marija, 
12. klases 
skolniece 

Kaut arī brīvlaiks, sākšu gatavoties eksāmeniem. Pēc skolas došos uz 
Angliju. Mēģināšu iestāties Liverpūles augstskolā Bioķīmijas un 
mikrobioloģijas nodaļā. No sākuma gribēju studēt kriminālistiku, bet pēc 
tam sapratu, ka mani interesē viss, kas saistīts ar AIDS. Uzskatu, ka šajā 
jomā Anglijā ir daudz iespēju, un arī izglītības līmenis ir augstāks nekā 
Latvijā. 

Jānis, 
12. klases 
skolnieks 

Brīvlaikā došos uz kursiem Banku augstskolā, kā arī aizbraukšu nedaudz 
atpūsties uz Vāciju. Pēc skolas stāšos Banku augstskolā, jo mani ļoti 
interesē banku lietas. 

Aleksandrs, 
12. klases 
skolnieks 

Brīvlaikā noteikti gatavošos eksāmeniem, lasīšu grāmatas un atpūtīšos. 
Aizbraukšu kopā ar draugiem uz pikniku, ir tik jauks laiks. Pēc skolas 
mēģināšu stāties augstskolā. Tiesa, vēl neesmu izlēmis, uz kuru no 
četrām izvēlētajām augstskolām doties. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

20. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Natālija, 
inženiere 

Protams, jā! Noteikti kādu slavenā Pikaso gleznu – man ļoti patīk šis mākslinieks. Es 
vispār gribētu iegādāties kādu no slaveno mākslinieku gleznām, nevis šarlatānu 
taisītu, un noteikti pieliktu mājās pie sienas. Šobrīd manā īpašumā ir viena latviešu 
mākslinieka glezna ar nosaukumu “Pavasaris”. 

Inita, 
klientu 
konsultante 

Noteikti iegādātos kādu no Leonardo da Vinči gleznām, jo man ļoti patīk viņa stils. Cik 
esmu skatījusi šī  mākslinieka oriģināldarbus, tie man ir saistoši. Tā kā kādreiz pati 
nodarbojos ar zīmēšanu, tad mājās pie sienām atrodas pašas radītas gleznas.  

Andris, 
palīgstrādnieks 

Nē! Man nav tik daudz brīvu līdzekļu, lai es vēl pirktu kādu gleznu mājai. Pietiek, ja 
iznāk dzīvošanai. No mākslas jau paēdis nebūsi. 

Ernests, 
pārdevējs 

Nezinu, laikam gan ne! Man glezniecība nav īpaši mīļa. Es laikam labāk izvēlētos kādu 
skaistu fotogrāfiju.  

Inga, 
skolotāja 

Man patīk gleznas, īpaši tuvas ir tās, ko esmu saņēmusi kā dāvanu no saviem 
skolēniem. Pati gan nevienu gleznu vēl neesmu iegādājusies, bet tas varētu būt kāds 
jauks akvarelis.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

21. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Ivars, 
IT speciālists 

Neesmu rīdzinieks. Atceros, ka vienreiz gribēju tur uz kādu filmu aiziet, bet nesanāca. 
Arī kino programmai līdzi nesekoju, vairāk skatos, ko rāda “Forum Cinemas”. 

Svetlana, 
pensionāre 

Ļoti sen – padomju laikos. Uz kino eju reti. Vairāk laika pavadu mājās, skatoties 
televīziju. 

Normunds, 
remontmeistars 

Vispār jau esmu bijis kino “Rīga”, taču vairs neatceros, kad tieši. Tas varēja būt pirms 
kādiem 15 –25 gadiem. 

Indra, 
mājsaimniece 

Pēdējoreiz kino vispār biju pirms četriem gadiem. Audzinu trīs mazas meitenes un 
nekur ārpus mājas netieku. 

Tamāra, 
operatore 

Kino pēdējoreiz biju pirms kādiem sešiem gadiem. Kino apmeklēšana ir dārgs 
pasākums, un, ja eju, tad uz tādu kinoteātri, kur jūtos labāk un ērtāk. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

22. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Natālija, 
juriste 

Es domāju, ka vīrietim jāpilda tādi paši uzdevumi kā sievietei. Nav pareizi nošķirt tēva 
uzdevumus no mātes uzdevumiem, jo bērna audzināšana ir kopīgs darbs un pūles 
jāiegulda abiem vecākiem. 

Viktors, 
firmas 
īpašnieks 

Pirmkārt, vīrietim noteikti jāsniedz pozitīvs piemērs. Tēvam jāliek saprast, ka smēķēt, 
dzert vai lietot narkotikas ir slikti. Viņam jāiemāca respektēt, cienīt māti. Tas ir ļoti 
svarīgi. 

Inga, 
žurnāliste 

Mazuļa audzināšanā abiem vecākiem jārāda piemērs, lai bērns varētu no viņiem 
mācīties. Vīrietim jāsniedz piemērs tikpat lielā mērā, kā tas jādara sievietei – nevar 
nošķirt īpašos tēva uzdevumus. 

Arnis, 
pārvadātājs 

Mūsu ģimenē uzdevumi netiek dalīti. Tas taču absurds – ja māte aizbrauc ārpus 
Latvijas, vai tad es nevarēšu pietiekami aprūpēt savu bērnu? Bērnus audzinām kopīgi 
un vīlušies neesam. 

Raimonds, 
kreditors 

Savā ģimenē necenšamies strikti dalīt pienākumus. Kam attiecīgajā brīdī ir laiks, tas 
arī to darbiņu veic. Tomēr pastāv viens nerakstīts likums – ja kāds no mums kaut ko ir 
bērnam aizliedzis vai izteicis rājienu, tad otrs nedrīkst iejaukties vai žēlot. Tā 
neveidojas labā tēta vai mammas tēls.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

23. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Marija,  
ģimnāziste 

Esmu par vienotu skolas formu. Tā ir kā atšķirības zīme un skolas vizītkarte. Tā rada 
arī cienīgāku, nosvērtāku izturēšanos citam pret citu, kas neviļus izriet no lietišķā stila. 

 Zinaīda, 
 skolas 
direktora 
vietniece 

Vienots skolas stils ne vienmēr nozīmē vienādus kostīmus. Tas var būt stingrs 
reglaments. Daudzās skolās pastāv iekšējās kārtības noteikumi, kas ierobežo skolēnu 
ārišķīgās izpausmes – pīrsingu, matu krāsu.  

Vladimirs, 
skolnieks 

Jā, tas ir labi. Visi esam izskatā vienādi un galveno uzmanību varam veltīt mācībām.  

Agnese, 
žurnāliste 

Būt vai nebūt vienādiem skolas tērpiem – šis jautājums laiku pa laikam uzvirmo 
skolēnu un skolotāju vidū. Vairākas skolas Latvijā ir nopietni apsvērušas vienota 
ģērbšanās stila ieviešanu. Dažas skolas Rīgā jau spērušas šo nopietno soli.  

Sanita, 
psiholoģe 

Skolas forma Latvijā ir saistīta ar piederības apziņu, skolas prestižu, kā tas ir 
Rietumos. Problēma ar vienotu ģērbšanās stilu ir pusaudža vecumā, jo tas ir posms, 
kad gribas izcelties. Taču jebkura forma disciplinē.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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Skolēna biļete 

24. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Baiba, 
studente 

Es nelasu daudz, īpaši nepatīk, tāpēc grāmatu iegāde man nav nekas sevišķs. Atzīstu, 
ka grāmatas ir dārgas, bet, ja zinu, ka tās ir labas, nopērku, neraugoties uz cenu. 

Tatjana, 
skolotāja 

Es strādāju skolā, un man grāmatas ir mīļas. Parasti pērku grāmatas gan sev, gan 
skolai. Grāmatnīcās bieži neiepērkos, jo dārgi. Zinu, ka par zemāku cenu grāmatas 
var nopirkt bāzēs, bet var lasīt arī grāmatas, kuras paņemtas no bibliotēkas. 

Tamāra, 
operatore 

Man vispār nav laika lasīt, taču bērnam pērku grāmatas, jo uzskatu, ka tas ir 
ieguldījums viņa attīstībā. Mācību grāmatas nevajag pirkt, jo tās sarūpē skola.  

Renāte, 
skolotāja 

Nezinu! Uz grāmatnīcu eju intereses dēļ, jo meklēju sev nepieciešamos materiālus. 
Esmu nonākusi pie secinājuma – grāmatnīcās ir plaša izvēle, un ir jāzina, ko tieši 
vēlies nopirkt. Piemēram, šodien paņēmu ĀBECI, bet, kā izrādījās, to var izmantot 
tikai tie bērni, kas jau prot lasīt. 

Ausma, 
pensionāre 

Grāmatas ir ļoti dārgas, bet tajā paša laikā – ļoti skaistas. Ikdienā nevaru atļauties 
pirkt vēlamās grāmatas, droši vien līdzīga situācija ir daudziem. Uzskatu, ka skolēniem 
nevajadzētu pirkt mācību grāmatas. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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25. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Roberts, 
students  

Ja iespējams, izvēlos Latvijas preci. Visvairāk no mūsu ražojumiem man garšo 
biezpiena produkti, pērku arī gaļas produktus. 

Valentīna, 
sportiste 

Izvēlos galvenokārt ārzemju produkciju. Tā ir sertificēta un labāka par mūsu 
ražojumiem. No Latvijā  ražotā  pērku šokolādes konfektes un zefīru. 

Andris, 
sportists 

Kā gadās. Lielākoties izvēlos Latvijas produktus, bet  citreiz ārzemju. Grūti pateikt, ko 
pērku biežāk. Man kā sportistam svarīga ir laba produktu kvalitāte.  

Melita, 
skolotāja 

Īpaši neskatos, kas ražojis katru produktu, bet augļus gan izvēlos vietējos. Mums ir ļoti 
garšīga maize un svaigā gaļa. Un, protams, saldējums! 

Niklass, 
ģimnāzists 

Simtprocentīgi izvēlos Latvijā ražotu preci.  Vienalga, cik dārgi, bet tikai Latvijas 
produktu! Garšo mūsu maize, gaļa, piena produkti.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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26. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Olga, 
mācību 
procesa 
koordinatore 

Man patīk tāda ziema kā tagad. Taču bažas par nākotni ir, jo esmu dzirdējusi, ka 
Latvija nemaz nepiedzīvos siltāka klimata iestāšanos – tā būs applūdusi. 

Mārcis, 
bankas 
darbinieks 

Tā kā esmu iecienījis ziemas sporta veidus, mani šādi laika apstākļi neapmierina. 
Tomēr raugos nākotnē ar pozitīvām domām, jo pastāv uzskats, ka siltais klimats 
mainīsies, kad Golfa straume mainīs tecējumu.  

Jurijs, 
auditors 

Man ļoti patīk, ka dabā ir kontrasti un eksistē ziemas periods. Taču par nākotni 
neuztraucos – kā būs, tā būs. Paši jau daļēji esam vainīgi pie tā, ka šobrīd novērojama 
globālā sasilšana. 

Ilga, 
pensionāre 

Brīvdabas muzejā, kur strādāju, tagad janvārī plaukst pumpuri. Pietrūkst sniedziņa. 
Domāju, ka Latvijas iedzīvotāji pārāk pieraduši pie ziemas apstākļiem, lai priecātos par 
klimata izmaiņām. 

Veronika, 
studente 

Globālā sasilšana ir ļoti nopietna problēma. Tā tagad ar katru gadu sāk apdraudēt 
Latviju arvien vairāk. Daudziem nepatīk pārāk karstās vasaras un maigās ziemas. Bet 
pie tā jau esam paši vainīgi. Un tas lielais ozona caurums un citas problēmas... 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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27. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Andrejs, 
pensionārs 

Vajag cilvēkus aicināt vairāk izmantot sabiedrisko transportu, kā arī pēc 
iespējas vairāk iet kājām. Ik rītu ielas pilda pārāk daudz tukšu mašīnu, 
tajās ir tikai viens auto vadītājs. 

Eduards, 
biznesmenis 

Ļoti vērtīga lieta šīs problēmas risināšanā būtu ieviest maksu par 
iebraukšanu Rīgā. Tad būtu mazāk mašīnu un likumsakarīgi mazāk 
sastrēgumu. 

Evita, 
pārdevēja 

Manuprāt, būtu jāpalielina ceļa nodoklis. 

Marina, 
oficiante 

No automašīnu skaita pieauguma Rīgas un citu pilsētu ielās nevar izbēgt. 
Dzīves līmenis pieaug, līdz ar to pieaug arī automašīnu skaits. 

Vigo,  
ceļu 
policists 

Sastrēgumi nemazināsies arī tad, ja pilsētas centrā visas ielas izbūvēsim 
divos līmeņos. Tā ir cīņa ar vējdzirnavām. Diemžēl Rīgas ielu platības 
paplašināšanas iespējas ir ierobežotas. Ikgadējais automašīnu skaita 
pieaugums rada arvien jaunus sastrēgumus.  

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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28. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Inita, 
studente 

Pašlaik satiksme ir ļoti blīva, un satiksmes problēmu ir daudz. Taču paralēli jaunu ceļu 
būvniecībai jāveic arī citi pasākumi – jāceļ nami, veikali, jāattīsta infrastruktūra. 

Kārlis, 
šoferis 

Protams! Jo vairāk ceļu, jo vairāk iespēju šoferiem izvēlēties, pa kuru ceļu braukt. Līdz 
ar to mazāk sastrēgumu iecienītākajās vietās. 

Romeo, 
sportists 

Kāpēc ne? Pašlaik situācija uz ceļiem ir šausmīga.  Lai tik amatpersonas strādā. 

Līga, 
tramvaja 
vadītāja 

Atbalstu visas aktivitātes, kas varētu mazināt sastrēgumus lielāko pilsētu ielās.  

Raimonds, 
skolnieks 

Jaunu ielu, ceļu un tiltu būve varētu ievērojami atslogot pilsētu centrus, jo noteikti ir 
daudzi braucēji, kas labprāt izmantotu citus ceļus, kā no rīta nokļūt līdz darbam vai 
skolai, nevis “kultos” cauri centram. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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29. biļete 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Kaspars, 
datorspeciālists 

Kā mēs rakstām internetā? Manuprāt, valodas pareizība nedrīkst būt pašmērķis. 
Valoda ir tikai saziņas līdzeklis un emociju, vēlmju, noskaņu pārnesējs. Bieži nākas 
saskarties ar to, ka īpašā situācijā daudz trāpīgāk un izjustāk var aprakstīt ar 
izteicieniem svešvalodās.   

Anita, 
skolotāja 

Uzskatu, ka, sazinoties internetā, mēs parādām savu iekšējo kultūru un tādēļ ir gluži 
vienalga, kam adresējam ziņu vai vēstulīti, tai jāatbilst gan ētiskajām, gan valodas 
normām. Ar vienkāršojumiem un vārdu aizstāšanu ar zīmējumiem esam ļoti 
nonivelējuši savu valodu.  

Gints, 
celtnieks 

Domāju, ka cilvēks raksta internetā tādā pašā stilā, kā rakstītu jebkur citur. Nu neticu, 
ka katrs pārslēdzamies no viena rakstības stila un pieļauto kļūdu daudzuma uz citu.  

Astra, 
grāmatvede 

Ir sarunu valoda un literārā valoda. Valodu nevar pārvaldīt, bet prast. Valoda ir mūsu 
valūta. Valoda ir jāmācās visu mūžu. Arī internets ir publiska vieta, kurā vajadzētu 
lietot tikai koptu valodu.   

Lāsma, 
sekretāre 

Valoda ir dzīva, kamēr to lieto. Un lieto pareizi. Jau tā par daudz mūsu valoda tiek 
piesārņota. Protams, parādās arvien jauni vārdi vai aizguvumi, taču jādomā, lai 
pateiktais vai uzrakstītais nav tikai aizgūtu vārdu vai svešvārdu savirknējums, kuram 
paši neizprotam jēgu.  
 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
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30. biļete 
 
 

Izlasiet dažādus viedokļus! (Laiks – 2 minūtes.) 
 

Ineta, 
operāciju 
māsa 
 

Bērni internetā iegūst dažādu informāciju, kas var tikt pārprasta vai saprasta nepareizi, 
līdz ar to var būt neadekvāta rīcība. Tomēr viss ir atkarīgs no audzināšanas – ja 
bērnam viss ir izskaidrots, tad problēmām nevajadzētu rasties. 

Intars, 
strādā 
tirdzniecības 
jomā 
 

Apdraud gan, jo interneta dēļ bērns saskaras ar daudzām nelabām lietām, piemēram, 
pornogrāfiju. Kaut vai tas gadījums draugiem.lv, kad tika uzveidots viltus profils un 
izrādījās, ka veci vīrieši mēģina iepazīties ar mazgadīgām meitenēm. 

Olīvija, 
pavāre 
 

Nē, neapdraud, drīzāk internets apdraud bērnu brīvo laiku un fantāziju. Tas notrulina. 
Var rasties psihiska rakstura problēmas, ja pārāk ilgi “sēž” internetā, bet lielākā 
problēma bērniem ir tā, ka internets sāk aizstāt reālo dzīvi, jo viņi daudz laika pavada 
pie datora. 

Nauris, 
skolnieks 
 

Jā, apdraud, jo internetā var sarakstīties ar cilvēkiem, kuri, izveidojot viltus profilus, var 
piedāvāt nepiedienīgus pakalpojumus. 

Oļegs, 
students 
 

Pēdējā laikā pietiekami bieži presē un televīzijā parādās ziņas par negodīgiem 
cilvēkiem, kas ar interneta palīdzību apkrāpj daudzus citus. Tāpēc katram jādomā par 
savu datu drošību, nevajadzētu uzticēties pavisam nezināmiem cilvēkiem. 

 
1. Formulējiet problēmu, par ko izteikti viedokļi! 
 
2. Komentējiet izteiktos viedokļus! 
 
3. Atbildiet uz intervētāja diviem jautājumiem! 
 
4. Piedāvājiet problēmas risinājumu! (Stāstījumu veidojiet, izmantojot piedāvātos jautājumus!) 

 Kam un kādi pasākumi jāveic, lai risinātu problēmu? 
 Kāpēc šādi pasākumi jāveic? 
 Kā vislabāk organizēt šādus pasākumus? 
 Kā varētu informēt sabiedrību par problēmas risinājumu? 

   
5. Noskaidrojiet intervētāja domas par piedāvāto problēmas risinājumu, uzdodot 3 jautājumus! 
 
6. Apkopojiet iegūto informāciju un izteiktos viedokļus par problēmu un tās risinājumu!  
 
 

 
 



 
IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS  

ISEC Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 

 
Runāšanas vērtēšanas kritēriji* 

 

Punkti Saturs Vārdu krājums Tekstveide Valodas plūdums 
Pareizruna, 
pareizizruna 

3 

Uzdevums saprasts un izpildīts pareizi. 
Atbildes saturs atbilst tematam. Domas un 
emocijas izteiktas loģiski, skaidri, precīzi un 
atbilstoši tematikai. Dots situācijas pamatots 
apraksts, vērtējums, spriedums, 
salīdzinājums, izmantojot personisko pieredzi, 
atziņas. 

Plašs vārdu 
krājums, pareiza 
un tematikai 
atbilstoša leksikas 
izvēle, precīzs tās 
lietojums. 

Pārsvarā lieto 
sarežģītas latviešu 
valodas konstrukcijas. 

Brīvs valodas lietojums. 
Valoda ir plūstoša, labi 
organizēta, viegli 
uztverama. Pēc 
vajadzības izvēlēts runas 
temps.  

Latviešu valodu 
pārvalda tikpat labi kā 
dzimto. 

2 

Uzdevums saprasts un izpildīts pareizi. 
Atbildes saturs atbilst tematam. Domas un 
emocijas izteiktas skaidri un loģiski. Dots 
savas pieredzes apraksts, taču bez 
salīdzinājuma, vērtējuma un pamatojuma. 

Pietiekams vārdu 
krājums, 
stāstījuma saturam 
atbilstoša leksikas 
izvēle un precīzs 
lietojums. 

Lieto sarežģītas 
latviešu valodas 
konstrukcijas. 
Tekstveidē ir dažas 
nenozīmīgas kļūdas, 
neprecizitātes. 

Visumā brīvs valodas 
lietojums. Valoda ir 
plūstoša, labi organizēta, 
viegli uztverama. 
Normāls runas temps. 

Pilnībā realizē latviešu 
valodu kā saziņas 
līdzekli. Runā ir 
nenozīmīgas kļūdas un 
neprecizitātes. 

1 
Uzdevums saprasts. Atbildes saturs atbilst 
tematam. Dots elementārs stāstījuma saturs, 
vispārīgi spriedumi, frāzes. 

Pietiekams vārdu 
krājums, 
neprecizitātes 
leksikas izvēlē un 
lietojumā netraucē 
saprast saturu. 

Lieto svarīgākās un 
visbiežāk lietojamās 
valodas konstrukcijas. 
Tekstveides kļūdas, 
neprecizitātes netraucē 
sazināties. 

Fragmentāri izteikumi, 
frāzes, atkārto teikto. 
Lēns runas temps. 

Spēj realizēt latviešu 
valodu kā saziņas 
līdzekli. Runā ir kļūdas 
un neprecizitātes. 
Jūtama dzimtās 
valodas ietekme. 

0 
Atbilde ir nepietiekama vai tai nav saistības ar 
tematu. 

Nepietiekams 
vārdu krājums, 
neprecizitātes 
izvēlē un lietojumā 
traucē saprast 
saturu. 

Parasti lieto valodas 
vienkāršākās, vienveida 
konstrukcijas. 

Lieto standartfrāzes, 
nesaistītus izteikumus. 
Lēns runas temps. 

Runā ir daudz kļūdu un 
neprecizitāšu. Stipri 
jūtama dzimtās valodas 
ietekme. 

 

 
* Ja skolēns par saturu vērtējumā saņem 0 punktus, tad par katru nākamo kritēriju var saņem maks. 1 punktu. 
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Uzd.nr. Kritēriji Punkti 
1. Par katru pareizu atbildi – 1p. 6 
2.  Par katru teikumu, kurā pareizi saliktas pieturzīmes – 2 p. 

Par katru teikumu, kurā pieļauta viena interpunkcija kļūda – 1 p. 
Par katru teikumu, kurā pieļautas divas un vairāk interpunkcijas kļūdas -1p.  
Vērtē katru pieturzīmi. Piem., tiešās runas atdalīšanai katra pēdiņa tiek uzskatīta par 
atsevišķu pieturzīmi. 

10 

3. Par  gramatiski un stilistiski pareizi uzrakstītu teikumu - 1 p. 
Pieturzīmes trūkums teikuma beigās tiek ieskaitīts kā kļūda tikai vienu reizi. 

6 

4. Sk.tab. nr. 1. 9 
 
Tab.nr. 1 

P. Saturs 
(informācijas precizitāte) 

Forma Ortogrāfija, interpunkcija, 
stils 

3 Formulētas 5 tēzes, secīgi un loģiski 
atspoguļojot būtisko informāciju 
tekstā. 

Tēzes ir numurētas  
Tās formulētas skaidri.  
Katrā tēzē ir iekļauts tikai 1 apgalvojums. 
Tēzi veido 1 – 2 teikumi. 

 
– 

2 Formulētas 4 vai 6 tēzes, secīgi un 
loģiski atspoguļojot būtisko 

informāciju tekstā. 
Nav ievērota tekstā piedāvātās 

informācijas secība, veidojot tēzes. 
1 tēze neatspoguļo saturu. 

Neprecīzi formulēta 1 tēze: 
uzrakstīts jautājuma vai izsaukuma teikums; 
vairākkārt lietota konstrukcija “autors uzskata, ka…” vai līdzīga.          
Trūkst numerācijas. 
Viens teikums burtiski norakstīts no teksta, to nepārveidojot. 

1 kļūda 

1 2 tēzes neatspoguļo teksta saturu. Neprecīzi formulētas 2 tēzes. 
Divi trīs teikumi burtiski norakstīti no teksta, tos nepārveidojot. 

2 – 3 kļūdas 
Bez kļūdām pārrakstīti pilni teikumi 

no teksta. 
0 3 tēzes neatspoguļo teksta saturu. Nekonsekventi veidotas tēzes. 

Tēzes formulētas kā plāna punkti vai citāti. 
Visi teikumi burtiski norakstīti no teksta, tos nepārveidojot. 

4 un vairāk kļūdas 
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Rakstīšanas daļas vērtēšanas kritēriji                              Maksimālais punktu skaits 34 

P. Saturs Argumentācija 
Kompozīcija

Vārdu krājums Stils 
K 1  Apjoms K2   Rinkopas K 3  Secīgums

5 

Temats izprasts,  
patstāvīgas domas, radoši, 
oriģināli  spriedumi, atziņas, 
vērtējums. 

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu 
faktu materiālu spēj atklāt un 
pierādīt izvēlēto tematu, 1no tiem 
plaši atklāts, 2-3 minēti. 

     

4 

Saturs atbilst tematam,  
atsevišķas nozīmīgas, 
patstāvīgas domas, spriedumi, 
atziņas, vērtējums. 

Izmantotie fakti savu spriedumu 
argumentēšanai parāda, ka 
skolēns prot orientēties izvēlētajā 
tematā.1-3 minēti. 

    Darbā ievērots 
vienots stils, 
 nav stila kļūdu. 

3 

Daļēji atklāts temats, tas 
sašaurināts vai paplašināts, 
novirze no temata, 
vienpusīga, fragmentāra pieeja 
galveno problēmu risinājumam, 
nav savu spriedumu vai arī 
daļēji, neveikli (trafareti 
spriedumi). 

Izmantotie fakti nav pārliecinoši 
spriedumu pamatošanai. 
1-2 faktu kļūdas 

  Darba kompozīcija 
pilnībā atbilst 
pārsprieduma uzbūvei, 
mērķtiecīgi atklāta doma. 

Tematam atbilstoša 
valoda, pamatota 
vārdu izvēle, 
daudzveidīgas, 
saturam pakārtotas 
teikuma konstrukcijas. 
 

1 - 3stila kļūdas. 

2 

Temata virspusēja sapratne, 
novirze no temata, 
bezpersonisks darbs. 

Vispārīgi spriedumi, maznozīmīgi 
fakti, 
3-4 faktu kļūdas 
 

Ir ievērots 
noteiktais 
apjoms.   

Ievērotas 
rindkopas. 
 

Darbs plānveidīgs, bet 
pietrūkst mērķtiecības 
galvenās domas 
atklāsmē, nepamatoti 
plašs ievads, trūkst 
nobeiguma, nav 
virsraksta u.c. 

Tematam atbilstoša 
valoda, pamatā 
gramatiski pareizi 
veidoti  dažādu 
konstrukciju teikumi. 

4 - 7 stila kļūdas. 

1 

Saturs neatbilst tematam, 
temata vulgarizācija. 

Vispārīgi spriedumi, kas nav 
saistīti ar konkrētiem faktiem, 
fakti ir nenozīmīgi. 
 

Darba apjoms 
par mazu (50%) 
vai par lielu 
(130%) 

Daļēji ievērotas 
vai nav 
ievērotas 
rindkopas. 
 

Darbam nav 
plānveidīgas uzbūves 

Ierobežots vārdu 
krājums un lieto-jums, 
vienveidīgas 
konstrukcijas teikumi. 

8 - 10 stila kļūdas. 

0 
Ja darba apjoms līdz 115 vārdiem, darbu nevērtē. 11 un vairāk stila 

kļūdu. 

 

 

Ort., 
interp. 
kļūdas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 un 
vairāk 
kļūdu 

19-20 17-18 14-16 11-13 9-10 7-8 5-6 3-4 2 1 
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Literatūra 
 

Uzd.nr. Kritērijs Punkti 
1.-8. Par katru pareizu atbildi 1 p. 

Par katru atbilstošu atbildes paskaidrojumu – 1 p. 
8 

9.-10. Par katru pareizi izrakstītu epitetu – 1 p.  2 
11.-12. Par katru pareizi izrakstītu personifikāciju – 1 p. 2 
13.-14. Par atbilstoši tekstam formulēto galveno domu – 1 p. 

Par atbilstošu galvenās domas pamatojumu – 1 p. 
2 

15.-16. Par pareizi izrakstītu krāsas epitetu – 1 p. 
Par atbilstošu pamatojumu – 1 p. 

2 

17.-22. Par katru pareizi izrakstītu poētisku tēlu – 1 p. 6 
23.-24. Par atbilstoša citāta izrakstīšanu – 1p. 

Par atbilstošu pamatojumu - 1p . 
2 

25.-26. Par katru atbilstošu faktu – 1 p 2 
27.-30. Par pareizi noteiktu daiļdarba veidu – 1 p. 

Par pareizi noteiktu daiļdarba žanru – 1 p. 
Par katru pareizi atbilstoši tekstam nosauktu žanra pazīmi – 1 p. 
 

4 

 
 
 


