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VĒRTĒŠANA 
 
 
 
 
 

Maksimālais punktu skaits pārbaudē – 60 punkti. 
Pārbaudes darbs ir ieskaitāms, ja kopā saņemti vismaz 30 punkti. 
Nav ieskaitāms, ja kādā daļā ir mazāk nekā 6 punkti, kaut arī kopā ir vairāk par 30 punktiem. 
 

 

Pārbaudes daļa Uzdevumu skaits Punkti  

KLAUSĪŠANĀS 2 12 

LASĪŠANA 2 12 

VALODAS LIETOJUMS 2 12 

RAKSTĪŠANA 2 12 

RUNĀŠANA 2 12 

KOPĀ 10 60 punkti 

 
 
Vērtējot rakstītprasmes un runātprasmes uzdevumus, ir jāņem vērā atbilstošajam valodas prasmes 
līmenim izvirzītās prasības. 
 
Valodas prasmes līmeņu aprakstus un izvirzītās prasības latviešu valodas apguves programmās sk. 
 http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem 
 http://www.valoda.lv/media/evp_valodu_pase.pdf 
 

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem
http://www.valoda.lv/media/evp_valodu_pase.pdf


 

A līmenis 
 

 Atbilžu lapa pārbaudes objektīvi vērtējamajiem uzdevumiem   
 

Klausīšanās uzdevumi Lasīšanas uzdevumi Valodas lietojuma uzdevumi 
 

1. uzdevums (6 punkti)  
1. A 
2. B 
3. C 
4. C 
5. B 

 6. B 

3. uzdevums (6 punkti) 
1. B 
2. C 
3. F 
4. G 
5. A 
6. E 

5. uzdevums (6 punkti) 
1. B 
2. C 
3. C 
4. B 
5. C 
6. A 

2. uzdevums (6 punkti) 
1. 8.  
2. sarkanā 
3. 10 
4. 22.00 
5. frizētavu 
6. nedēļas 
 
Nevērtē uzrakstīto vārdu gramatisko 
pareizību. 
Pieņem arī, ja skaitļi ir uzrakstīti ar 
vārdiem. 

4.uzdevums (6 punkti) 
1. Nepareizs 
2. Pareizs 
3. Nepareizs 
4. Pareizs 
5. Pareizs 
6. Nepareizs 
 

6. uzdevums (6 punkti) 
1. nopirkām 
2. pilsētas 
3. skaistā 
4. mājai 
5. braucam 
6. ceļojām 
 

 



 

Rakstītprasmes uzdevumu vērtēšana A līmenim 
 

7. uzdevums 
 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. Par katru ierakstu 1 punkts. 
Saturiski pareizās atbildes dotas tabulā (sk. apraksts 1 punktam). 
 

Prasītais 1 punkts 0 punktu 

Profesija Pianiste 
Kļūdu nav. 
 

Citi varianti un/vai kļūdas. 

Ģimenes locekļi Vīrs un divi dēli 
Kļūdu nav vai ir 1 kļūda. 

Citi varianti un/vai vairāk par 
1 kļūdu.  
 

Cilvēku skaits 
ceļojumā 

 
 

Četri // 4 
Ja rakstīts ar vārdu, kļūdu nedrīkst būt. 

Citi varianti un/vai kļūdas. 

Kurā pilsētā Latvijā 
dzīvos 

Rīgā 
Vieta drīkst būt gan nominatīvā, gan lokatīvā.  
Kļūdu nav. 
 

Citi varianti un/vai kļūdas. 

Kuras pilsētas Latvijā 
griba apmeklēt 

Rēzekni, Cēsis // Rēzekni un Cēsis 
Pilsētu nosaukumi drīkst būt gan akuzatīvā, gan 
nominatīvā. Kļūdu nav. 
 

Citi varianti un/vai kļūdas. 
 

Ceļojuma laiks 
 

6 … 12 … jūnijam 
Kļūdu nav. 
 

Citi varianti un/vai kļūdas. 
 

 



8. uzdevums 
 

Lasiet sludinājumu! Iedomājieties, ka jūs gribat pieteikties valodas kursos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzrakstiet e-pasta vēstuli mācību centram! 
E-pasta vēstulē: 

1) sasveicinieties; 
   2) uzrakstiet, kuru valodu gribat mācīties; 

3) kādā formā jūs gribēsiet mācīties (grupā vai individuāli); 
4) cik ilgi jūs gribat mācīties; 
5) pajautājiet par kursu cenu; 
6) atsveicinieties. 

 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti.  Uzrakstītā teksta apjoms  25 – 30 vārdi. 
Ja uzrakstīts mazāk par 13 vārdiem, darbu nevērtē. (Skaitlis kā vienība ir uzskatāms par 1 vārdu). 
 

Punkti Saturs Valodas lietojums  

3 
 

Uzrakstīta visa prasītā informācija.  
Veiktas norādītās valodas funkcijas 
(sasveicināšanās un atsveicināšanās, 
formulēta vēlme mācīties, nosaukta 
valoda un mācību ilgums un forma, 
formulēts jautājums). 
 

Lietoti vienkārši paplašināti un/vai salikti 
teikumi. Ir izveidots saistīts, loģisks teksts. Maz 
kļūdu, un tās neietekmē satura uztveri. 
 
 

2 Uzrakstīta gandrīz visa prasītā 
informācija. Trūkst 1 – 2 valodas 
funkcijas, taču pilnībā skaidrs 
rakstītāja mērķis. 
 

Lietoti vienkārši teikumi, taču ir izveidots 
saistīts teksts. Ir kļūdas, tomēr tās neietekmē 
satura uztveri. 

1 Uzrakstīta minimāla informācija, kas 
pārsvarā pārrakstīta no sludinājuma.  
Veiktas tikai dažas valodas funkcijas, 
tomēr var saprast rakstītāja mērķi. 
 

Lietoti īsi teikumi vai frāzes. 
Pārsvarā izmantots sludinājuma teksts, jo ir 
grūtības patstāvīgi veidot saistītu tekstu. 
Samērā daudz kļūdu, un atsevišķos gadījumos 
tās traucē uztvert saturu (vārdu nozīmi). 
 

0 Uzrakstītais nav atbilstošs prasībām. 
Nav saprotams rakstītāja mērķis. 

Uzrakstītais kļūdu dēļ ir grūti uztverams. 
Izmantoti atsevišķi vārdi, frāzes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Mācību centrs „Lotoss” piedāvā valodu kursus (120 un 240 stundu kursi).  

Pie mums vārēsiet mācīties angļu, vācu, krievu, latviešu, franču valodu.  

Piedāvājam mācības grupās (grupā ne vairāk kā 10 cilvēku) vai  

individuāli pie privātskolotāja. 

Ja gribat reģistrēties kursiem un iegūt vairāk informācijas, 

 rakstiet uz lotoss@valodas.com. 

 

 

mailto:lotoss@valodas.com


Runātprasmes uzdevumu vērtēšana A līmenim 

 

9. uzdevums  
 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. 
 
 

Punkti Sapratne un atbildes uz jautājumiem Valodas lietojums 

3 Jautājumus saprot un atbild pārsvarā adekvāti, 
dažreiz jautājumus nepieciešams atkārtot vai 
pārfrāzēt. Spēj īsi pamatot savu viedokli, 
attieksmi (kāpēc patīk/nepatīk).  

 

Cenšas patstāvīgi veidot teikumus, 
pārsvarā atbild īsi, izmantojot 
vienkāršus teikumus vai iemācītas 
frāzes. 
Cenšas saskaņot vārdu formas, taču 
pieļauj kļūdas. 

2 Jautājumus saprot un atbild pārsvarā adekvāti, 
dažreiz jautājumus nepieciešams pārfrāzēt. 
Ar grūtībām spēj īsi pamatot savu viedokli. 

Pārsvarā atbild ar gatavām, iemācītām 
frāzēm. 
Vārdu saskaņošanā pieļauj regulāras 
kļūdas, taču tās netraucē uztvert runāto. 

1 Uztver, saprot un spēj atbildēt uz elementāriem 
pamatjautājumiem, dažkārt jautājuma sapratni 
apliecina neverbālā komunikācija un precizējumi 
dzimtajā valodā. 
Nepieciešama sarunas partnera palīdzība (piem., 
atbildes sākums). 

Atbildot lieto vārdu savienojumus, 
aprautas frāzes. Vārdu saskaņošanā 
pieļauj regulāras kļūdas. Kļūdu dēļ 
runāto reizēm grūti uztvert. 
  

0 Saruna neveidojas, jo ar grūtībām spēj atbildēt 
tikai uz pamatjautājumiem (piemēram, vārds, 
uzvārds, adrese, profesija). 
 

Pārsvarā lieto tikai atsevišķus vārdus 
pamatformās. Kļūdu dēļ runāto grūti 
uztvert. 

 

 

10. uzdevums  
 

 

Pedagogs formulē uzdevuma noteikumus un lēnā tempā nolasa 3 situācijas. Pēc katras situācijas 
valodas apguvējs formulē prasīto. 

 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti (par katru situāciju maksimālais punktu skaits 2 punkti). 
 

2 Precīzi un skaidri formulē prasīto. Dažas (1 – 2) nebūtiskas kļūdas.  
 

1 Formulē prasīto, taču neprecīzi. Var būt jāatkārto situācija. Ir kļūdas, taču tās netraucē 
pilnībā saprast teikto. 
 

0 Nespēj formulēt prasīto. 
 

 



  

B līmenis 
 

 Atbilžu lapa pārbaudes objektīvi vērtējamajiem uzdevumiem   
 

 
Klausīšanās uzdevumi Lasīšanas uzdevumi Valodas lietojuma uzdevumi 

 

1. uzdevums (6 punkti) 
1. Nepareizs 
2. Pareizs 
3. Nepareizs 
4. Pareizs 

 5. Pareizs 
 6. Nepareizs 

3. uzdevums (6 punkti) 
1. B 
2. C 
3. C 
4. B 
5. A 
6. A 

 

5. uzdevums (6 punkti) 
1. B 
2. A 
3. B 
4. C 
5. A 
6. C 

2. uzdevums (6 punkti) 
1. 15. 
2. 30 
3. Svētku 
4. sievietes 
5. 19.00 
6. bērni 
 
Nevērtē uzrakstīto vārdu 
gramatisko pareizību. 
Pieņem arī, ja skaitļi ir uzrakstīti 
ar vārdiem. 

 

4.uzdevums (6 punkti) 
1. F 
2. C 
3. B 
4. A 
5. E 
6. G 
 

6. uzdevums (6 punkti) 
1. pilsētas 
2. priekšējā 
3. apsargājamā 
4. saņemsiet/saņemsit 
5. autobraucēju 
6. ierīkoja 
 

 



 

Rakstītprasmes uzdevumu vērtēšana B līmenim  

 

7. uzdevums 
 

Izlasiet sludinājumu! Iedomājieties, ka jūs vēlaties kopā ar draugu/draudzeni apmeklēt šo izstādi! 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uzrakstiet draugam/draudzenei e-pasta vēstuli: 
1) sasveicinieties, 
2) aiciniet draugu/draudzeni apmeklēt šo izstādi, 
3) informējiet, kad (datumu un laiku) vēlaties apmeklēt izstādi, 
4) uzrakstiet, kāpēc vēlaties apmeklēt izstādi, 
5) pajautājiet, ko draugs/draudzene domā par jūsu priekšlikumu, 
6) atsveicinieties! 

 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti.  Uzrakstītā teksta apjoms  35 – 40 vārdi. 
Nevērtē darbu, ja apjoms ir mazāks par 18 vārdiem. 

 

Punkti Saturs Domas izklāsts Gramatiskā pareizība 

2 Saturs pilnībā atbilst prasītajam – 
izpildītas visas valodas funkcijas (6 
darbības).  
Pilnībā skaidrs rakstītāja mērķis. 
  

Patstāvīgi izveidots  
loģisks, saistīts teksts. 
Doma formulēta skaidri 
 un secīgi. 
Teksts ir viegli uztverams  
un precīzi izsaka rakstītāja 
mērķi. 
 

Ne vairāk kā  8 dažāda  
veida gramatiskās 
kļūdas. 

1 Saturs atbilst prasītajam – izpildīta 
daļa no valodas funkcijām, taču ir 
tās, kas izsaka rakstītāja mērķi (2. 
un 3. darbība obligātas). 
 

Pārsvarā ir patstāvīgi  
veidots saistīts teksts. 
Var būt izmantotas  
frāzes no sludinājuma. 
Teksts ļauj pietiekami 
skaidri uztvert rakstītāja 
mērķi. 
 

8 – 12 dažāda  
veida gramatiskās 
kļūdas. 

0 Saturs daļēji atbilst prasītajam, jo 
vairākas valodas funkcijas nav 
izpildītas. 
Nav saprotams rakstītāja mērķis 
(nav izpildīta 2. vai 3. darbība).  
 

Teksts ir haotisks, 
nepārdomāts. 
Pārsvarā pārrakstīts 
sludinājuma teksts. 

Vairāk nekā 12 dažāda 
veida gramatiskās 
kļūdas. 

 

Izstāžu zālē „Rīga” no 3. līdz 6. martam 

26. starptautiskā tūrisma izstāde. 

Vairāk nekā 100 tūrisma firmu jums piedāvās 

interesantākās atpūtas iespējas Latvijā un ārvalstīs.  

Ikviens varēs izvēlēties sev piemērotu ceļojumu. 

Izstādes darba laiks 10.00 – 22.00. 



8. uzdevums 

 
Izlasiet informāciju! Uzrakstiet savu viedokli! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzrakstiet: 

 Kur un kādas preces jūs visbiežāk pērkat? Pamatojiet savu izvēli! 

 Kā jūs vērtējat preču akciju nepieciešamību? Pamatojiet savu viedokli! 

 Kā jūs vērtējat iepirkšanos internetā? Kuras preces, pēc jūsu domām, varētu pirkt internetā un 
kuras – ne? 

 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. Uzrakstītā teksta apjoms  60 – 70 vārdu. 
Nevērtē darbu, ja apjoms ir mazāks par 30 vārdiem. 

 

 

Punkti Saturs Domas izklāsts Gramatiskā 
pareizība 

2 Izvērsti atbildēts uz visiem 
jautājumiem.  
Skaidri formulēts personiskais viedoklis 
un pamatojums. 

Loģisks, precīzs un 
strukturēts domas izklāsts. 
Izmantotā leksika ļauj 
skaidri un brīvi formulēt 
domu. 
 

Ne vairāk kā 10 
dažāda veida 
gramatiskās 
kļūdas. 

1 1. variants. 
Ir atbildes tikai uz diviem jautājumiem. 
Formulēts un pamatots savs viedoklis. 
 
2. variants. 
Ir atbildes uz visiem jautājumiem, taču 
tās ir vispārīgas, bez personiskās 
attieksmes.  
Nepārliecinoši un ļoti īsi (dažos vārdos) 
pamato savu viedokli. 
 

Domas izklāstā vietumis 
trūkst loģiskuma. 
Ir neprecizitātes vārdu 
izvēlē, taču tās netraucē 
formulēt domu. 
  

10 – 15 dažāda 
veida 
gramatiskās 
kļūdas. 

0 Ir atbilde tikai uz vienu jautājumu. Domas izklāstā trūkst 
loģiskuma. Tas ir 
nepārdomāts. Ir regulāras 
neprecizitātes vārdu izvēlē.  
 

Vairāk nekā 15 
dažāda veida 
gramatiskās 
kļūdas. 

Nesen Latvijā veica aptauju par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem. Aptaujas dati 

liecina, ka vairāk nekā 80% iedzīvotāju visbiežāk iepērkas lielveikalos, turklāt izmanto 

akcijas preču piedāvājumu. Daudziem pircējiem svarīgāka par kvalitāti ir preces zemā 

cena akciju laikā. Izrādās, ka daudzi iepērkas arī internetā. Pircējus nebiedē fakts, ka 

viņi izvēlēto preci nevar pārbaudīt, piemēram, pielaikot apavus vai apģērbu. Tomēr 

attieksme pret interneta veikaliem ir atšķirīga salīdzinājumā ar pircēju vienprātīgo 

atbalstu lielveikaliem. 

 



 
Runātprasmes uzdevumu vērtēšana B līmenim  

 

9. uzdevums 

1. Izlasiet sludinājumu! 

2. Iedomājieties, ka šis sludinājums jūs ieinteresējis! Veidojiet sarunu un uzdodiet vismaz 5 jautājumus, lai 

pēc iespējas vairāk uzzinātu par šo sludinājumu!  

 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti . 
 

Punkti Sadarbība Jautājumu formulējums Gramatiskā 
pareizība 

 

2 Saruna notiek brīvi.  
Patstāvīgi un pārliecinoši formulē 
jautājumus. 
Uzdod daudzveidīgus jautājumus, 
iegūstot detalizētu informāciju. 

Formulējumi ir skaidri, 
precīzi un izvērsti. 
Vārdu krājums ir 
pietiekams, lai saviem 
vārdiem formulētu 
jautājumus. 
 

Dažas 
gramatiskas 
neprecizitātes. 

1 Sarunā dažkārt ir pauzes. 
Pārsvarā patstāvīgi (nepieciešamības 
gadījumā ar netiešu sarunas partnera 
pamudinājumu) formulē jautājumus. 
Uzdod pietiekami daudz jautājumu 
(vismaz 3 – 4), iegūstot nepieciešamo 
informāciju. 
 

Formulējumi ir skaidri, 
samērā īsi. 
Ir neprecizitātes vārdu 
izvēlē, taču tas 
netraucē formulēt 
jautājumus. 
 

Pieļauj vairākas 
kļūdas, taču tās 
nerada 
problēmas saziņā. 

0 Saruna ir neveikla, ar daudzām pauzēm. 
Pēc sarunas partnera tieša 
pamudinājuma vai ar grūtībām formulē 
jautājumus. 
Uzdod 1 – 2 vienkāršus, tradicionālus 
jautājumus, iegūstot minimālu 
informāciju. 
 

Formulējumi ir īsi un 
neprecīzi. 
Ir grūtības vārdu izvēlē, 
kas dažkārt rada 
neskaidrības. 
 

Regulāri pieļauj 
kļūdas, taču 
nepieciešamā 
saziņa notiek. 
 

 



10. uzdevums 
 
 

Aplūkojiet diagrammu! Izveidojiet stāstījumu, veicot šādus uzdevumus: 
1) raksturojiet un salīdziniet aptaujas datus; 
2) pastāstiet par savām svētku svinēšanas tradīcijām (kādus svētkus un kā jūs svinat); 
3) kāda, jūsuprāt, ir svētku svinēšanas nozīme. 

 
 

 
 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. 
 

Punkti Uzdevuma izpilde Domas izklāsts Valodas lietojums 

2 Atbild uz visiem 
jautājumiem. 
 

Stāstījums ir izvērsts un 
pārdomāts. 
Pārliecinoši un loģiski 
formulē savu pieredzi un 
viedokli. 

Vārdu krājums ļauj pietiekami brīvi izteikties. 
Dažos gadījumos ir grūtības izvēlēties 
piemērotu vārdu. 
Galvenokārt runā gramatiski pareizi. 
Vairākkārt pieļauj kļūdas, ja cenšas lietot 
sarežģītas gramatiskās konstrukcijas. 
  

1 Atbild uz 2 
jautājumiem. 

Sniedz samērā īsas atbildes uz 
jautājumiem. 
Īsi, taču pietiekami skaidri, 
formulē savu pieredzi un 
viedokli. 

Vārdu krājums ir pietiekams, kaut arī ir 
leksikas izvēles grūtības.  
Cenšas runāt gramatiski pareizi, tomēr 
atkārtoti pieļauj kļūdas. 
 

0 Atbild uz 1 
jautājumu. 

Formulē domu īsās frāzēs. 
Nespēj veidot stāstījumu. 
Ir grūtības formulēt savu 
pieredzi un viedokli. 
 

Ierobežotā vārdu krājuma dēļ ir grūti 
izteikties.  
Regulāri pieļauj kļūdas. 
 

 

 

 
 



 

C līmenis 
 

 Atbilžu lapa pārbaudes objektīvi vērtējamajiem uzdevumiem  
 

 
Klausīšanās uzdevumi Lasīšanas uzdevumi Valodas lietojuma uzdevumi 

 

1. uzdevums (6 punkti) 
1. 30 
2. Talsu 
3. dzintara 
4. vērtības 

 5. skapjus 
 6. dārgāka 
 
Nevērtē uzrakstīto vārdu 
gramatisko pareizību. 
Pieņem arī, ja skaitlis ir uzrakstīts 
ar vārdiem. 

 

3. uzdevums (6 punkti) 
1. C 
2. B 
3. B 
4. A 
5. C 
6. A 

 

5. uzdevums (6 punkti) 
1. B 
2. C 
3. A 
4. A 
5. C 
6. B 

2. uzdevums (6 punkti) 
1. Nepareizi 
2. Nepareizi 
3. Pareizi 
4. Pareizi 
5. Nepareizi 
6. Pareizi 
 
 

4.uzdevums (6 punkti) 
1. H 
2. F 
3. B 
4. D 
5. C 
6. E 
 

6. uzdevums (6 punkti) 
1. palīdzēt 
2. rūpīgs 
3. risinājums 
4. rīcībā 
5. salīdzināti 
6. daudzumu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rakstīšanas uzdevumu vērtēšana C līmenim 

7. uzdevums 
 

Aplūkojiet diagrammu!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzrakstiet rakstu darbu 50 – 60 vārdu apjomā, atbildot uz dotajiem jautājumiem! 
 

1. Raksturojiet diagrammā redzamos datus. 
2. Kādas dāvanas jūs visbiežāk dāvināt saviem tuviniekiem? Pamatojiet savu izvēli! 
3. Kāda, pēc jūsu domām, ir dāvanas un dāvināšanas nozīme? 

 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. Rakstu darba apjoms 50 – 60 vārdu. 
Ja rakstu darba apjoms ir mazāks par 25 vārdiem, tad uzrakstīto nevērtē. 

 

Punkti Satura izklāsts Domas izklāsts Gramatiskā pareizība 

2 Detalizēti raksturoti visi dati 
diagrammās.  
Precīzi formulēts un pamatots 
personiskais viedoklis 
( 2. un 3. jautājums). 

Stāstījums ir izvērsts un pārdomāts. 
Pārliecinoši un loģiski formulē domu. 

Ne vairāk kā 6 
dažāda  
veida gramatiskās 
kļūdas. 

1  1. variants. 
Īsi/daļēji raksturoti dati  
diagrammās. // Dots datu 
apraksts, nevis raksturojums. 
Ir formulēts un pamatots 
personiskais viedoklis.  
2. variants. 
Uzrakstītas pietiekami izvērstas  
atbildes tikai uz diviem  
jautājumiem. 

Sniedz samērā īsas atbildes uz 
jautājumiem. 
Īsi, taču pietiekami skaidri un  
plānveidīgi formulē domu. 

6 – 10 dažāda  
veida gramatiskās 
kļūdas. 

0 Uzrakstīta atbilde tikai uz 
 vienu no jautājumiem. 

Neizvērsti formulē domu, pārsvarā 
izmanto tikai doto informāciju. 
Nespēj veidotu vienotu saistītu tekstu.  
 

Vairāk nekā 10  
dažāda 
veida gramatiskās 
kļūdas. 

 

Aptauja „Kādas dāvanas mēs dāvinām?” 

 
Aptaujā 2015. gada februārī piedalījās 2452 Latvijas iedzīvotāji. 



 
 
 

8. uzdevums 
 

Izlasiet latviešu sakāmvārdus! 
 
 
 
 
 
 
 
Uzrakstiet rakstu darbu, atbildot uz šādiem jautājumiem: 

1. Izskaidrojiet katru no sakāmvārdiem! 
2. Kā jūs varat sasniegt labākus darba rezultātus – strādājot individuāli vai kolektīvā? 
3. Kuros gadījumos, jūsuprāt, produktīvāks ir individuālais darbs un kuros – kolektīvais? 

 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti. Rakstu darba apjoms 100 – 110 vārdu. 
Ja rakstu darba apjoms ir mazāks par 50 vārdiem, tad uzrakstīto nevērtē. 
 

Punkti Saturs Domas izklāsts Gramatiskā 
pareizība 

2 Izvērsti atbildēts uz visiem 
jautājumiem.  
Skaidri formulēts personiskais viedoklis 
un izpratne par sakāmvārdiem. 
 

Loģisks, precīzs un strukturēts 
domas izklāsts. 
Rakstītais ir skaidrs un viegli 
uztverams. 
 

Ne vairāk kā 10 
dažāda veida 
gramatiskās kļūdas. 

1 1. variants. 
Ir atbildes tikai uz diviem jautājumiem. 
 
2. variants. 
Ir atbildes uz visiem jautājumiem, taču 
tās ir vispārīgas, bez personiskās 
attieksmes. Nepārliecinoši skaidro 
sakāmvārdus. 
 

Domas izklāstā vietumis trūkst 
loģiskuma, plānveidības. 
Ir dažas neprecizitātes vārdu 
izvēlē. 
  

10 – 12 dažāda veida 
gramatiskās kļūdas. 

0 Ir atbilde tikai uz vienu jautājumu. Domas izklāstā trūkst 
loģiskuma, tas ir nepārdomāts. 
Ir regulāras neprecizitātes 
vārdu izvēlē.  
 

Vairāk nekā 12 
dažāda veida 
gramatiskās kļūdas. 

1. Jo vairāk galvu, jo mazāk padoma. 

2. Roka roku mazgā – abas baltas. 



 

Runātprasmes uzdevumu vērtēšana C1 līmenim 

 
9. uzdevums 

 
 

Veidojiet stāstījumu, atbildot uz dotajiem jautājumiem!  

 Formulējiet aptaujas tēmu! 

 Kāda ir jūsu pieredze tekstā minētā pakalpojuma izmantošanā? Salīdziniet savu pieredzi ar 
aptaujas datiem! 

 Kāds ir jūsu viedoklis par taksometru pakalpojumu nepieciešamību? Pamatojiet savu viedokli! 
 

Maksimālais punktu skaits –6 punkti. 
 

Punkti Saturs un izklāsts Vārdu krājums Gramatiskā pareizība 

2 Izvērsti formulē atbildes uz visiem 
jautājumiem, veic norādītās 
valodas funkcijas (salīdzina, pauž 
savu viedokli, pamato to). Spēj 
patstāvīgi veidot stāstījumu. 
 

Vārdu krājums ļauj izteikties 
brīvi. Doma formulēta skaidri 
un precīzi. 

Runā gramatiski pareizi, 
pieļauj dažas kļūdas, 
lietojot sarežģītas 
gramatiskās 
konstrukcijas. 

1 1.variants 
Īsi atbild uz visiem jautājumiem,  
veicot norādītās funkcijas.  
Mēģina patstāvīgi veidot 
stāstījumu, taču pārsvarā atbild 
tieši uz jautājumiem. 
Var būt nepieciešams sarunas 
partnera atgādinājums. 
 
2.variants 
Atbild tikai uz 2 jautājumiem. 
 

Vārdu krājums ļauj  
pietiekami brīvi. 
Dažos gadījumos 
meklē vārdus, lai  
izteiktos precīzāk. 
 
 

Pārsvarā runā gramatiski  
pareizi, pieļauj kļūdas  
sarežģītās gramatiskās 
konstrukcijās. 

0 Atbilde tikai uz 1 jautājumu. 
Nespēj veidot stāstījumu. 
 

Vārdu krājums nav 
pietiekams, lai patstāvīgi un 
skaidri atbildētu uz 
jautājumiem. 
Pārsvarā izmanto tikai 
doto tekstu. 
 
 

Regulāri pieļauj 
gramatiskās kļūdas. 

 



10. uzdevums 
 

Iedomājieties, ka esat žurnāla „Sporta Pasaule” (Rīgā, Sporta iela 85) redaktora vietnieks/vietniece! 
Jums jānoorganizē seminārs žurnāla redakcijas darbiniekiem! 
 
Jums ir 2 piedāvājumi. Izvēlieties vienu no piedāvājumiem! Pamatojiet galvenajam redaktoram savu 
izvēli!  
 
Piezvaniet uz izvēlēto viesnīcu: 

1) sasveicinieties, iepazīstinot ar sevi; 

2) pasakiet, kāpēc zvanāt; 

3) informējiet par visu, kas jums nepieciešams; 

4) noskaidrojiet pakalpojuma pieejamību; 

5) vienojieties par pakalpojuma apmaksas veidu; 

6) informējiet par ierašanos; 

7) atsveicinieties. 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti.  
 

Punkti Uzdevuma izpilde 
 (valodas funkciju izpilde – izvēles un 

zvanīšanas pamatojums, pieklājības frāžu 
lietošana, iepazīstināšana, informācijas 

sniegšana un iegūšana, vienošanās) 
 

Domas formulējums Gramatiskā pareizība 

2 Uzdevums ir pilnībā izprasts. 
Patstāvīgi tiek veiktas visas valodas 
funkcijas. 
 

Formulējumi ir 
pārliecinoši, precīzi un 
skaidri.  
 
 

Runā gramatiski pareizi, 
pieļauj dažas nejaušības 
kļūdas. 

1 Tiek veiktas gandrīz visas valodas 
funkcijas (dažas var būt piemirstas). 
 
 

Formulējumi ir 
pietiekami skaidri, ir 
dažas neprecizitātes. 

Pārsvarā runā gramatiski  
pareizi, pieļauj dažas 
kļūdas sarežģītās 
gramatiskās 
konstrukcijās. 
 

0 Tiek veiktas tikai dažas valodas 
funkcijas. 
Nepieciešams sarunas partnera tiešs 
atgādinājums. 

Formulējumi ir 
nepārliecinoši, 
neprecīzi. 
 
 
 

Regulāri pieļauj 
gramatiskās kļūdas.  

 


