
PĀRBAUDES UZDEVUMU IZPILDE un VĒRTĒŠANA 

Ieteicamā norises gaita  

1. daļa – klausīšanās uzdevumu izpilde (pēc klausīšanās daļas uzdevumu izpildes, skolēns nodod klausīšanās darba lapas). 

2. daļa – lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma uzdevumu izpilde (izpildes laiks – 90 minūtes).  
Pēc uzdevumu izpildes nodod attiecīgās darba lapas. 
 
3. daļa – runāšanas uzdevumu izpilde. 

Punktu skaits 

 Klausīšanās Lasīšana Valodas 
lietojums 

Rakstīšana Runāšana Kopējais punktu 
skaits 

Maksimālais 
punktu 
skaits 

 

16 16 16 16 16 80 

Sekmīgs 
vērtējums 

 

8 8 8 8 8 40 

 

Rekomendējamie novērtējumi atbilstoši kopējam punktu skaitam 

Novērtējums 
 

TEICAMI ĻOTI LABI APMIERINOŠI NEAPMIERINOŠI 

Punktu 
skaits 

 

70 – 80 50 – 60 30 – 40 1 – 30 

 

 

 



Rakstīšanas uzdevumu kritēriji 

Maksimālais punktu skaits – 16 punkti (4 kritēriji x 4 punkti). 

 Saturs un atbilstība prasītajam 
 

Teksta organizācija Vārdu krājums Gramatiskā 
perizība 

4 Rakstītā teksta saturs pilnībā atbilst prasītajam. 
Visa prasītā informācijas sniegta izvērsti un radoši. 
Ir īstenotas prasītās valodas funkcijas (precīzs, skaidrs pamatojums, minēti 
piemēri, uzaicinājums, informācijas sniegšana, 
jautājumu formulējumi u.tml.) 
 

Teksts strukturēts, ievērota 
saistīta teksta uzbūve, domas 
izklāsts mērķtiecīgs un loģisks, 
viegli uztverams. 
Tekstā ir izmantoti dažādas 
uzbūves teikumi. 

Vārdu krājums ir 
pietiekami plašs un 
bagāts, lai precīzi un 
skaidri formulētu 
domu. 

Rakstītajā ir ļoti 
maz gramatisko 
kļūdu.  
 
 

3 Rakstītā teksta saturs atbilst prasītajam. 
Vis prasītā informācija sniegta. 
Formulēts viedoklis, taču nav īstenota kāda valodas funkcija (piemēram, 
pamatojums ir nepārliecinošs; jautājumi neprecīzi). 

Teksts daļēji strukturēts, 
domas izklāsts mērķtiecīgs. 
Tekstā izmantoti dažādas 
uzbūves teikumi. 

Vārdu krājums ir 
pietiekams, ir dažas 
neprecizitātes vārdu 
izvēlē, kas netraucē 
uztvert rakstīto. 

Rakstītajā ir 
diezgan maz 
kļūdu.  
 
 

2 Rakstītā teksta saturs kopumā atbilst prasītajam, taču dažviet atbildes ir 
saturiski neprecīzas.  
Formulēts viedoklis, taču kādas  no valodas funkcijām nav veiktas 
(piemēram, nav atbildes uz 1-2 jautājumiem, trūkst pamatojuma, 
uzaicinājuma u.tml.) 

Cenšas tekstu strukturēt, 
trūkst mērķtiecīguma domas 
formulējumā. 
Tekstā dominē vienkārši 
teikumi. 

Ierobežots vārdu 
krājums, 
neprecizitātes vārdu 
izvēlē vietām traucē 
uztvert teksta saturu. 

Rakstītajā 
regulāri 
pieļautas 
kļūdas, taču tās 
netraucē uztvert 
saturu. 

1 Rakstītā teksta saturs daļēji atbilst prasītajam. 
Uzrakstītais daudzviet ir neprecīzs, saturam neatbilstošs. 
Formulēts viedoklis, taču nav veiktas vairākas valodas funkcijas (piemēram, 
nav vairāku atbilžu, vairāku pamatojumu, nav uzaicinājuma u.tml.). 

Teksts nav pārdomāti 
strukturēts. 
Doma formulēti diezgan 
haotiski, taču tā ir uztverama. 
Tekstā dominē īsi, vienkārši 
teikumi un frāzes.  

Atkārto vienus un tos 
pašus vārdus. Ir daudz 
neprecizitāšu vārdu 
izvēlē, un tās traucē 
uztvert teksta saturu. 

Rakstītajā ir 
daudz kļūdu, kas 
nereti traucē 
uztvert saturu. 

0* Saturs neatbilst prasītajam. 
Apjoms ir pārāk mazs, lai varētu vērtēt darba saturu. 
Citos kritērijos arī saņem 0 punktu. 
Viedoklis formulēts tikai daļēji. Valodas funkcijas nav veiktas. 

Teksts ir haotisks, grūti 
uztverams. 

Ierobežotais vārdu 
krājums neļauj 
formulēt domu. 

Daudzo kļūdu 
dēļ rakstītajā 
bieži grūti 
uztvert saturu. 

 

*Ja 1. kritērijā „Saturs un atbilstība prasītajam” saņem 0, arī citos kritērijos saņem 0 punktu. 

 



Runāšanas uzdevumu kritēriji 

Maksimālais punktu skaits – 16 punkti (4 kritēriji x 4 punkti). 

 Saturs un atbilstība prasītajam Runas organizācija un plūdums Vārdu krājums Gramatiskā pareizība 

4 Sniegta visa prasītā informācija. Izvērsti un radoši formulē 
domu, veidojot stāstījumu/prezentāciju.   
Visus uzdevumus izpilda patstāvīgi. 
Formulē un pamato viedokli. Nepieciešamības gadījumā min 
argumentētus piemērus. 
Formulē precīzus, situācijai atbilstošus jautājumus. 
 

Runā droši un pārliecinoši. 
Runātais ir viegli uztverams. 
Runa ir plūstoša.  
Dažos gadījumos loģiskas 
pārdomu pauzes. 

Vārdu krājums ir plašs un 
daudzveidīgs. 
Tas ļauj brīvi, precīzi un skaidri 
formulēt domu.  

Runātajā ir ļoti maz 
kļūdu. 
 
 

3 Sniegta gandrīz visa prasītā informācija. Spēj pietiekami labi 
veidot stāstījumu/prezentāciju. 
Uzdevumus pārsvarā izpilda patstāvīgi, tikai dažos gadījumos 
nepieciešams netiešs atgādinājums. 
Formulē savu viedokli un  īsi pamatot to. 
Formulē situācijai atbilstošus jautājumus, taču formulējumos 
ir neprecizitātes. 
 

Runā diezgan pārliecinoši. 
Runātais ir viegli uztverams. 
Runā var būt pauzes, 
pārdomājot domas 
formulējumu. 
  

Pietiekami plašs vārdu 
krājums, ir dažas 
neprecizitātes vārdu izvēlē. 

Kļūdās diezgan reti, 
galvenokārt 
gadījumos, kad cenšas 
izteikties ātri un garos 
teikumos. 
 

2 Sniegta daļēja informācija. Tikai daļēji veido 
stāstījumu/prezentāciju. 
Pēc sarunas partnera pamudinājuma daļēji veic uzdevumus. 
Formulē viedokli, taču nepietiekami pamato to. 
Ar grūtībām spēj formulēt jautājumus. 

Runā vērojama nedrošība, 
minstināšanās. 
Runātais ir pietiekami labi 
uztverams.  
Runā vairakkārt ir pauzes, 
meklējot atbilstošos vārdus.  

Vārdu krājums ir pietiekams, 
lai formulētu domu. 
Ir regulāras neprecizitātes, 
kļūdas vārdu izvēlē. 

Regulāri pieļauj 
kļūdas, taču tās 
netraucē formulēt 
domu un uztvert 
runāto.  

1 Ar grūtībām izpilda prasīto. 
Uzdevumu izpildei nepieciešams tiešs sarunas partnera 
atbalsts, pamudinājums, paskaidrojums. 
Ar grūtībām spēj formulēt un pamatot viedokli. 
Formulē tikai 1-2 jautājumus. 
 

Runā nedroši un nepārliecinoši.  
Runa ir ar daudzām pauzēm. 
Runā nepabeigtiem, dažreiz 
aprautiem teikumiem. 
 

Vienveidīgs un ierobežots 
vārdu krājums, kas traucē 
uzdevuma izpildi. 
Regulāras kļūdas vārdu izvēlē. 

Runātajā ir daudz 
kļūdu, kas bieži neļauj 
skaidri formulēt domu 
un traucē uztvert 
runāto. 

0* Saturs neatbilst prasītajam. 
Neizprot veicamos uzdevumus. 
 

Runātais ir grūti uztverams. 
Runā galvenokārt īsās frāzēs. 

Ierobežotais vārdu krājums 
neļauj formulēt domu. 

Daudzo kļūdu dēļ grūti 
uztvert runāto. 

 

* Ja 1.kritērijā saņem 0, tad tālāk nevērtē. 


