
Iestājpārbaudījums uz 7. klasi, 2.daļa (pirmā svešvaloda - angļu valoda 

vai vācu valoda – pēc pretendenta izvēles) 

Norises laiks: 16.06.2020. plkst. 11:00 

Iestājpārbaudījuma programma 

Iestājpārbaudījuma mērķis 

Novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu, atbilstoši “Ministru kabineta 2014. 

gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” prasībām mācību priekšmetu standartā Svešvaloda. 

Iestājpārbaudījuma adresāts 

Iestājpārbaudījumu veic pretendenti, atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta 2020.gada 18.maija noteikumiem Nr.13-nts “Apvienoto kombinēto 

iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība”, uzņemšanai vispārējās 

pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programmā 23011111 Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijā vai Āgenskalna Valsts ģimnāzijā 

Darba uzbūve 

Darbs veidots angļu vai vācu valodā, tam ir viens variants. Izpildei paredzētais laiks ir 60 

minūtes.  

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars un izpildei paredzamais laiks. 

Daļa Daļas īpatsvars 

% 

Izpildes laiks, 

min 

Lasīšana 15 - 20 10 

Valodas 

lietojums 

65 - 70 40 

Rakstīšana 15 - 20 10 

Kopā 100 60 

 

Uzdevumu veidi 

Uzdevumu veidi Īpatsvars visā 

darbā, % 

Atbilžu izvēles 20 - 25 

Ievietošanas 20 - 25 

Tukšo vietu 

aizpildīšanas 

20 - 25 

Nestrukturēti 20 - 25 

Strukturēti 15 - 20 

 

  



 

Vērtēšanas kārtība 

Iestājpārbaudījumu vērtē saskaņā ar iestājpārbaudījuma komisijas izstrādātiem vērtēšanas 

kritērijiem.  

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot iestājpārbaudījuma laikā. 

Darbs veicams ar zilas vai melnas krāsas pildspalvu. 

Iestājpārbaudījuma saturs 

Pirmā svešvaloda – angļu valoda 

Tiek pārbaudīts valodas lietojums sekojošu tēmu ietvaros: 

1. Pareizi lieto un raksta lietvārdus daudzskaitļa formā; 

2. Atšķir saskaitāmos no nesaskaitāmiem lietvārdiem; 

3. Pareizi lieto un raksta lietvārdus ģenitīva formā; 

4. Zina un lieto vietniekvārdus pareizos locījumos; 

5. Izprot un lieto konstrukciju there is/ there are; 

6. Izprot un veido īpašības vārdu salīdzinošās un pārākās pakāpes; 

7. Zina un lieto pamata un kārtas skaitļa vārdus; 

8. Prot lietot vietas prievārdus - at/ in/ on/ near/ next to/ behind/ in front of; 

9. Zina darbības vārda to be locīšanu un prot to lietot; 

10. Izprot un lieto vienkāršo tagadni, ilgstošo tagadni, salikto tagadni; 

11. Izprot un lieto vienkāršo pagātni; 

12. Zina neregulāro darbības vārdu pagātnes formas; 

13. Prot izteikt nākotni ar will un going to. 

Pirmā svešvaloda – vācu valoda 

Tiek pārbaudīts valodas lietojums sekojošu tēmu ietvaros: 

1. Zina darbības vārdu haben un  sein locīšanu tagadnē un pagātnē un prot tos lietot; 

2. Prot locīt vājos un stipros darbības vārdus tagadnē; 

3. Prot lietot teikumos saliktus darbības vārdus, darbības vārdus ar atdalāmiem un 

neatdalāmiem priedēkļiem; 

4. Izprot un veido īpašības vārdu salīdzinošās pakāpes; 

5. Zina modālo darbības vārdu locīšanu un prot tos lietot (können, dürfen, wollen, 

möchten, müssen, sollen); 

6. Prot lietot vietas prievārdus - in, auf,+akuzatīvs; 

7. Prot lietot laika norādes ar prievārdiem im, am, um; 

8. Pareizi lieto bezpersoniskos vietniekvārdus es, man; 

9. Izprot un lieto piederības vietniekvārdus nominatīvā un akuzatīvā; 

10. Zina un lieto personu vietniekvārdus nominatīvā un akuzatīvā; 

11. Prot veidot stāstījuma un jautājuma teikumus, ievērojot pareizu vārdu secību 

teikumā; 

12. Pareizi lieto lietvārdus nominatīvā un akuzatīvā; 

13. Izprot un lieto salikto pagātni (Perfekt). 


