
Skolotājam 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā 

Pārbaudes darbs 7.klasei 

Temats. Eiropas Savienība 

 

Darba izpildes laiks. 60 min 

Pārbaudes darba mērķi: 

pārbaudīt skolēnu klausīšanas prasmi, uztverot detalizētu informāciju; 

pārbaudīt skolēnu lasīšanas prasmi; 

pārbaudīt skolēnu prasmi veidot dažāda veida divdabjus un divdabja teicienu; 

pārbaudīt skolēnu prasmi veidot plānveidīgu tekstu. 

Pārbaudāmās prasmes Atbilstība standartā 
Uztver un saprot savām zināšanām, 
prasmēm un pieredzei atbilstīgu, dabiskā 
tempā runātu monologu. 
Klausoties tekstu, iegūst un sistematizē 
nepieciešamo informāciju. 

12.1.  
 
 
12.3. 

Lasa un saprot savām vajadzībām un 
interesēm atbilstīgus, tematiski dažādus 
publicistikas tekstus .  
Nosaka teksta galveno domu. 
 

12. 4. 
 
 
12.6. 

Raksta saistītu tekstu par sev tuvām un 
zināmām tēmām. 
Raksta par pieredzēto, lasīto un dzirdēto, 
izsakot savas domas un attieksmi. 

12.14. 
 
12.15. 

Lieto mācītos gramatikas modeļus 
saprotamu izteikumu veidošanai. 

13.7. 

 

 Ieteicamie vērtēšanas kritēriji 

 Kritēriji Punkti Izziņas līmenis 
(pēc Blūma 
taksonomijas) 

1. 1.uzdevums. 
Par katru pareizi saklausītu un 
ierakstītu vārdu – 1 p. 

16 II līmenis 

2. 2.1. uzdevums. 
Par katru saturiski un gramatiski 

4 
 

II līmenis 



pareizi uzrakstītu teksta galveno 
domu – 2 p. 
Par saturiski pareizi uzrakstītu 
galveno domu – 1 p. 
2.2. uzdevums. 
Par katru pareizi novērtētu 
apgalvojumu – 1 p.  

 
 
 
 
10 

3. 3.1. uzdevums. 
Par katru atbilstīgi atrastu un 
pareizi ierakstītu divdabja formu 
– 1 p. 
3.2. uzdevums. 
Par katru saturiski un gramatiski 
pareizi izveidotu divdabja 
teicienu – 1 p. 
Par katru saturiski un gramatiski 
pareizi uzrakstītu teikumu ar 
divdabja teicienu – 2 p.  
Par saturiski pareizi uzrakstītu 
teikumu ar divdabja teicienu – 1 
p. 

15 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

II līmenis 

4. Vērtēšana pēc tabulas * 12 II, III līmenis 
 Kopā 65 punkti  
 

 

*4. uzdevuma vērtēšanas kritēriji ( rakstu darbs) 
 Saturs Teikumu un vārdu 

izvēle 
Ortogrāfijas  
kļūdas 

Interpunkcijas 
kļūdas 

3 Saturs secīgs, 
pilnīgs, ievērota 
teksta veidošanas 
struktūra. Ievērots 
apjoms.  

Teikumi 
daudzveidīgi. Ir 
precīzas teikuma 
robežas. Vārdu 
izvēle precīza un 
atbilstīga autora 
komunikatīvajam 
nolūkam. 

Ir 0-3 
ortogrāfijas 
kļūdas. 

Ir 0-2 
interpunkcijas 
kļūdas. 

2 Saturs pamatā 
secīgs, pilnīgs, 
kopumā ievērota 
teksta veidošanas 
struktūra. Ir dažas 
neprecizitātes 
teksta izveidē. 
Ievērots apjoms. 

Teikumi pamatā 
vienveidīgi. Ir 
precīzas teikumu 
robežas. Ir 1-2 
vārdu izvēles 
neprecizitātes. 

Ir 4-5 
ortogrāfijas 
kļūdas. 

Ir 3-4 
interpunkcijas 
kļūdas. 

1 Saturs haotisks, ir 
teksta plānošanas 
kļūdas. Domu grūti 
uztvert. Uzrakstīta 

Ļoti vienkārši 
teikumi. Reizēm 
teikumu robežas un 
struktūra neskaidra. 

Ir 6-9 
ortogrāfijas 
kļūdas. 

Ir 5-7 
interpunkcijas 
kļūdas. 



puse no prasītā 
apjoma. 

Ir 3-5 vārdu izvēles 
kļūdas. 

Nevērtē Saturs nav 
uztverams. 
Uzrakstīts  mazāk 
par 25 vārdiem.  

   

 
 Vērtēšanas skala 

Balles  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-7 8-
14 

15-
21 

22-
29 

30-
36 

37-
43 

44-
49 

50-
55 

56-
60 

61-
65 

 
 
 
 

  KLAUSĪŠANĀS TEKSTS 

Eiropas Savienība ir brīvprātīga valstu apvienība. Tās pirmsākumi meklējami pagājušā 
gadsimta 50. gados. Eiropas Savienībai nav kopīgas galvaspilsētas un kopīgas valodas, jo tiek 
ievērota un cienīta katras valsts dažādība. Visām ES dalībvalstīm ir kopīgi simboli – karogs un 
himna.   

1823. gadā komponists Ludvigs van Bēthovens sakomponēja 9. simfoniju, 
atspoguļojot mūzikā sapni par visu nāciju vienotību. Muzikālā tēma „Oda priekam” no simfonijas 4. 
daļas 1985. gadā kļuva par Eiropas Savienības himnu. Himna ir bez vārdiem, bet tās muzikālajā 
skanējumā ietverti brīvības un miera ideāli, kas ir Eiropas pamatā. Himna katru gadu skan Eiropas 
dienā 9. maijā un citos lielos svētkos, kuros piedalās Eiropas Savienības pārstāvji. 

Eiropas Savienības karogs ir jaunākais ES simbols. Eiropas Savienības karogā uz 
tumši zila fona izvietotas 12 dzeltenas zvaigznes. Kaut arī šobrīd ES sastāvā ir 27 valstis, kurām 
pievienosies vēl citas, karogā vienmēr paliks 12 zvaigznes, jo skaitlis 12 simbolizē harmoniju un 
pilnību.  

Rīgā Eiropas Savienības karogu varam redzēt pie Eiropas Savienības mājas Aspazijas 
bulvārī 28. 

 

Lasīšanas uzdevuma atbildes 

  Jā Nē 

1. Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir gandrīz pusmiljards. X  

2. Jaundzimušo skaits Eiropas Savienībā arvien pieaug.  X 



3. Viens no galvenajiem Eiropas Savienības uzdevumiem ir aizsargāt  

apkārtējo vidi. 

X  

4. Mācoties svešvalodas un tās lietojot, tu būsi pieprasīts mācību un  

darba tirgū ES. 

X  

5. Visā ES ir vienota izglītības politika.  X 

6. ES finansiāli atbalsta programmas brīvprātīgo darbam, valodu 

 apguvei un studijām. 

X  

7. Pēdējo 5 gadu laikā daļa no 13 miljardiem eiro tiek tērēta Eiropas  

Savienības iedzīvotāju  izglītošanai augstskolās. 

 X 

8. „Europass”  atvieglo mums iespējas sevi prezentēt   

Darba devējiem. 

X  

9. Vienoti dokumenti palīdz  visiem ES iedzīvotājiem darba tirgū atrasties 

vienlīdzīgās pozīcijās. 

X  

10. Eiropas Savienība tērē līdzekļus tikai ekonomikas un politikas 

 jautājumu risināšanai. 

 X 

 

3.1. uzdevuma atbildes 

Cerams, pēc diviem gadiem – 2013. gada 1. jūlijā – Eiropas Savienībai, 
visticamāk, būs pievienojusies 28. Valsts - Horvātija. 

Leģendāra zeme Latvijas tūristiem ar savu īpašo šarmu un skaistuma vilinājumu, 
ar burvīgiem cilvēkiem un Vidusjūras virtuvi, ar salām izraibinātu piekrasti un 
tirkīzzilajiem ūdeņiem nacionālajos parkos,  ļoti daudzu  salu apdāvināta un 
izgreznota, ar sauli un sāļo jūras gaisu apgarota zeme, kuras īpašo raksturu piešķir 
sarkanie mirdzošie dakstiņu jumti uz balto ēku un zilo ūdeņu fona, kā arī pagātnes 
sāpju pēdas ar ložu skartiem caurumiem māju sienās…  

Zagreba no 1557.gada ir Horvātijas galvaspilsēta. Kaut gan 1995.gadā pilsētu 
apšaudīja ar raķetēm, lieli zaudējumi tai netika nodarīti – smaidošie tirgotāji atkal 
sagaida tūristus greznajos veikalos. Izvēloties apskatīt muzejus, iesakām pievērst 
uzmanību Mimaras muzejam, kurā apkopots daudz iespaidīgu mākslas darbu. Tā ir 
viena no Eiropas pazīstamākajām mākslas galerijām. Pilsētā ir daudz skaistu, koptu 
parku. Maksimirs ir viens no vecākajiem un lielākajiem parkiem pilsētā, tā pirmsākumi 
meklējami 18. gadsimtā. Vērot lielisku pilsētas panorāmu varēs, uzkāpjot pilsētas 



tornī, kā arī no Kalvārijas pakalna. Ceļodami uz Horvātiju, jūs gūsiet neaizmirstamus, 
brīnišķīgus iespaidus, kas paliks atmiņā ilgu laiku.  

 
 
Skolēnam 
 

……………………    ………………………………….  ………………………. 

Vārds   Uzvārds          Klase 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā 

Pārbaudes darbs  7. klasei 

Temats. Eiropas Savienība 

1. uzdevums. ( 16 p.)  Klausies tekstu un ieraksti izlaistos vārdus ! 

Eiropas Savienība ir _______________ valstu apvienība. Tās pirmsākumi meklējami 
pagājušā ____________ 50. gados. Eiropas Savienībai nav kopīgas ________________ 
un kopīgas valodas, jo tiek ievērota un cienīta katras valsts dažādība. Visām ES 
dalībvalstīm  ir kopīgi ___________ – karogs, himna devīze un Eiropas diena.   

  1823. gadā  ___________ Ludvigs van Bēthovens sakomponēja 9. simfoniju, 
__________mūzikā sapni par visu nāciju vienotību. Muzikālā tēma 
„_________________” no simfonijas 4. daļas  1985. gadā kļuva par Eiropas Savienības 
_________ . Himna ir bez vārdiem, bet tās muzikālajā skanējumā ______________ 
brīvības un miera ideāli, kas ir Eiropas pamatā . Himna katru gadu skan _____________ 
dienā 9. maijā un citos lielos svētkos, kuros _________________ Eiropas Savienības 
pārstāvji. 

  Eiropas Savienības _________ ir jaunākais ES simbols. Eiropas Savienības karogā uz 
________ zila fona izvietotas 12 __________ zvaigznes. Kaut arī šobrīd ES sastāvā ir 27 
valstis, kurām pievienosies vēl citas, karogā _________ paliks 12 zvaigznes , jo skaitlis 12 
simbolizē ____________ un pilnību.  

Rīgā Eiropas Savienības karogu varam redzēt pie Eiropas Savienības mājas 
_____________ bulvārī 28. 

(Pēc grāmatas „Eiropa Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos”  materiāliem) 

2. uzdevums.  

2.1 . Izlasi tekstu un uzraksti 2 galvenās atziņas! (4 p.) 

    Eiropas Savienības platība ir vairāk nekā 4 miljoni km², un tajā dzīvo 495 miljoni 
iedzīvotāju — trešais lielākais iedzīvotāju skaits pasaulē pēc Ķīnas un Indijas. Teritorijas ziņā 
Francija ir vislielākā ES dalībvalsts, bet Malta — vismazākā. Eiropas iedzīvotāju 



skaita  pieaugumu nosaka dabiskais pieaugums un migrācijas saldo (t.i., ES apmetas vairāk 
cilvēku nekā izbrauc no tās). Tajā pašā laikā Eiropas sabiedrība noveco, jo palielinās mūža 
ilgums, bet dzimst mazāk bērnu. 

ES cenšas uzlabot dzīves līmeni, aizsargājot vidi, veicinot darba vietu izveidi, mazinot 
reģionālās atšķirības un uzlabojot sakarus ar nomaļajiem reģioniem, kuri tiek iesaistīti 
pārrobežu projektos. 

Valodu prasme kļūst arvien svarīgāka, jo globalizācijas ietekmē aizvien biežāk 
sastopam cilvēkus no citām zemēm. ES aktīvi mudina mācīties svešvalodas, sākot jau no 
bērnības. 

Augsta izglītības un mācību kvalitāte ir ļoti svarīga, lai Eiropa turpinātu virzīties pa 
zināšanu sabiedrības ceļu un sekmīgi konkurētu globalizētajā ekonomikā. Izglītības politika ir 
katras ES dalībvalsts ziņā, taču tās izvirza kopīgus mērķus un dalās paraugpraksē. 
Turklāt ES finansē vairākas programmas, kas ļauj iedzīvotājiem studēt, mācīties vai veikt 
brīvprātīgo darbu citās valstīs. Tā viņi var pilnveidoties paši un vislabākajā veidā izmantot ES 
ekonomisko potenciālu. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES būs atvēlējusi gandrīz 13 
miljardus eiro savām programmām izglītības un arī mūžizglītības jomā.  

ES finansējums arī veicina valstu sadarbību politikas veidošanā, iedzīvotāju valodu 
apguvi, e-mācības studentiem, kā arī labās prakses popularizēšanu. 

Vienotais dokumentu paraugs “Europass” palīdz iedzīvotājiem parādīt darba devējiem  
savas zināšanas un prasmes. Tajos vienotā veidā uzsvērts, kas ir studēts un kādas prasmes 
iegūtas. Līdz ar to darba devējiem ir vieglāk saprast citās valstīs iegūto kvalifikāciju un 
zināšanas un darba ņēmējiem ir vienkāršāk atrast darbu ārzemēs. Daži no šiem dokumentiem 
ir šādi: CV, Valodu pase, atestāta pielikums u.c. Ar dokumentu paraugiem var iepazīties 
mājaslapā www.europa.eu. 

( Pēc interneta materiāliem) 

  

1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2.2. Novērtē, vai dotie apgalvojumi ir pareizi ! (10 p.) 

Nr. Apgalvojums Jā Nē 

1. Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir gandrīz pusmiljards.   

2. Jaundzimušo skaits Eiropas Savienībā arvien pieaug.   



3. Viens no galvenajiem Eiropas Savienības uzdevumiem ir aizsargāt  

apkārtējo vidi. 

  

4. Mācoties svešvalodas un tās lietojot, tu būsi pieprasīts mācību un  

darba tirgū ES. 

  

5. Visā ES ir vienota izglītības politika.   

6. ES finansiāli atbalsta programmas brīvprātīgo darbam, valodu 

 apguvei un studijām. 

  

7. Pēdējo 5 gadu laikā daļa no 13 miljardiem eiro tiek tērēta Eiropas  

Savienības iedzīvotāju  izglītošanai augstskolās. 

  

8. „Europass”  atvieglo mums iespējas sevi prezentēt  darba devējiem.   

9. Vienoti dokumenti palīdz visiem ES iedzīvotājiem darba tirgū atrasties 

vienlīdzīgās pozīcijās. 

  

10. Eiropas Savienība  tērē līdzekļus tikai ekonomikas un politikas 

 jautājumu risināšanai. 

  

 

3. uzdevums.   

3.1. Tukšajās vietās ieraksti atbilstīgus dažāda veida divdabjus ! ( 15 p.) 

 ___________________, pēc diviem gadiem – 2013. gada 1. jūlijā – Eiropas Savienībai, 
visticamāk, būs  ___________________ 28. valsts- Horvātija.  

Leģendāra zeme Latvijas tūristiem ar savu īpašo šarmu un skaistuma vilinājumu, ar 
burvīgiem cilvēkiem un Vidusjūras virtuvi, ar salām________________piekrasti un 
tirkīzzilajiem ūdeņiem nacionālajos parkos, ļoti daudzu  salu _____________un izgreznota,  
ar sauli un sāļo jūras gaisu __________________zeme, kuras īpašo raksturu piešķir sarkanie 
____________dakstiņu jumti uz balto ēku un zilo ūdeņu fona, kā arī pagātnes sāpju pēdas ar 
ložu skartiem caurumiem māju sienās…  
Zagreba no 1557.gada ir Horvātijas galvaspilsēta. Kaut gan 1995.gadā pilsētu apšaudīja ar 
raķetēm, lieli zaudējumi tai netika nodarīti –_____________tirgotāji atkal sagaida tūristus 
greznajos veikalos.  _____________apskatīt muzejus, iesakām pievērst uzmanību Mimaras 
muzejam, kurā ___________ daudz iespaidīgu mākslas darbu. Tā ir viena no Eiropas 
________________ mākslas galerijām. Pilsētā ir daudz skaistu, ___________ parku. 
Maksimirs ir viens no vecākajiem un lielākajiem parkiem pilsētā, tā pirmsākumi 
____________18. gadsimtā. Vērot lielisku pilsētas panorāmu varēs,__________ pilsētas 



tornī, kā arī no Kalvārijas pakalna. _______________uz Horvātiju, jūs gūsiet 
______________, brīnišķīgus iespaidus , kas paliks atmiņā ilgu laiku. 

 ( Pēc interneta materiāliem) 
Vārdi darbam : pievienojusies, izraibinātu, apgarota, ceļodami, pazīstamākajām, 
cerams, mirdzošie, neaizmirstamus, meklējami, uzkāpjot, apkopots, koptu, izvēloties, 
apdāvināta, smaidošie 

 
3.2. Izmantojot dotos divdabjus,  veido divdabja teicienus! Pēc izvēles 2 

divdabja teicienus  iesaisti teikumos! (8  p.) 
 
Kļūdama ________________________________________ 
Ceļodami _______________________________________ 
Izvēloties _______________________________________ 
Nokļūstot ________________________________________ 
1. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

4. uzdevums. Izvēlies vienu no tematiem un uzraksti stāstījumu (100 vārdu)! 
(12 p.) 
 
Manas pārdomas par Eiropas Savienības nākotni.  
Es un Eiropas Savienība.  
 
_________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



Vērtēšanas skala 
Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-7 8-
14 

15-
21 

22-
29 

30-
36 

37-
43 

44-
49 

50-
55 

56-
60 

61-
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


