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ANGĻU VALODAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS 

bakalaura studiju programmās “Eiropas biznesa studijas” un “Arhitektūra”  
 

MĒRĶIS  

Nolikums izstrādāts, lai reglamentētu bakalaura studiju programmu “Eiropas biznesa studijas” un 

“Arhitektūra” iestājpārbaudījuma angļu valodā norisi, prasības un vērtēšanas kritērijus.   

 
SFĒRA  

Šis nolikums ir saistošs bakalaura studiju programmu “Eiropas biznesa studijas” un “Arhitektūra” 

reflektantiem un iesaistītajiem RISEBA darbiniekiem.  
 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Uzņemot reflektantus bakalaura studiju programmās „Eiropas biznesa studijas” un 

„Arhitektūra” tiek pārbaudīta reflektantu sagatavotība studijām. Minētajās programmās 

mācības notiek angļu valodā.  

1.2. Iestājpārbaudījuma mērķis ir pārbaudīt reflektanta angļu valodas pamatzināšanu līmeni, kas 

nepieciešams lai sekmīgi apgūtu programmu mācību materiālu.  

1.3. Iestājpārbaudījums angļu valodā ir jākārto visiem bakalaura programmu „Eiropas biznesa 

studijas „ un „Arhitektūra” reflektantiem, kuri nevar savādāk pierādīt savu valodas zināšanu 

līmeni.  

1.4. Nepieciešamais reflektantu pamatzināšanu līmenis minētajās bakalaura programmās ir 

noteikts: 

1.4.1. Valsts centralizētā eksāmena angļu valodā rezultāts atbilst A, B vai C līmenim; 

1.4.2. TOEFL iBT (internet based) -  64 

1.4.3. TOEFL PBT (paper based) - 500 

1.4.4. IELTS - 5,5 punkti  

 

2. Iestājpārbaudījuma darba saturs un darba izpildes laiks 

2.1. Uzņemšanas komisija nozīmē iestājpārbaudījuma angļu valodā dienu un laiku. 

2.2. Iestājpārbaudījuma darbs angļu valodā sastāv no trīs uzdevumiem: 

2.2.1. Klausīšanās; 

2.2.2. Lasīšana; 

2.2.3. Rakstīšana – eseja vai vēstule; 

2.2.4. Valodas lietošana – vārdu krājums un gramatika. 

2.3. Kopējais iestājpārbaudījuma darba izpildes laiks, neskaitot starpbrīdi, ir 3 (trīs) 

akadēmiskās stundas. 

2.4. Eksāmens jāizpilda rakstiski uz eksāmenu komisijas izdalītām eksaminācijas lapām. 

2.5. Darba vietas reflektanti ieņem viņu reģistrācijas kārtas numuru secībā. 

 

3. Darbu vērtējuma pamatkritēriji 

3.1. Klausīšanās – spēja uztvert un saprast audio tekstu. 
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3.2. Lasīšana – spēja izlasīt, saprast un izvērtēt būtisko rakstiskā tekstā, kā arī spēja atbildēt uz 

jautājumiem saistībā ar doto tekstu. 

3.3. Rakstīšana – spēja izteikt savas par doto situāciju vai problēmu domas rakstiski.  

3.4. Valodas lietošana – valodas zināšanu plašums, vārdu krājums, spēja lietot valodu atbilstoši 

gramatikas prasībām. 

 

4. Eksāmena komisija un darbu vērtēšanas kārtība 

4.1. Iestājpārbaudījuma darbu vērtē eksāmena komisija. 

4.2. Eksāmena komisija sastāv no 2 ekspertiem, kurus pēc vienošanās ar programmu direktoriem 

priekšlikuma apstiprina Valodu katedra. 

4.3. Eksāmena komisija darbus vērtē desmit ballu sistēmā saskaņā ar RISEBA vērtēšanas sistēmu 

(no 10 – izcili līdz 1 – ļoti, ļoti vāji). Eksāmena komisija darbu galīgo novērtējumu izdara divu 

dienu laikā pēc visu iesniegto darbu izskatīšanas. 

4.4. Eksāmena rezultātus komisija apkopo protokolā. 

 

5. Iestājpārbaudījuma darbu vērtējuma apelācija 

5.1. Ja reflektantam ir pamatotas iebildes pret iestājpārbaudījuma angļu valodā darba vērtējumu, 

viņš tās izklāsta rakstiskā veidā, iesniedzot apelācijas iesniegumu RISEBA Uzņemšanas 

komisijai tās noteiktajā kārtībā. 

5.2. Uzņemšanas komisija informē Eksāmena komisiju un nozīmē apelācijas iesnieguma 

izskatīšanu vietu un laiku. 

5.3. Uz apelācijas izskatīšanas sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju un Eksāmena komisijas 

pārstāvjus. 

5.4. Apelācijas sēdē pieņemtais lēmums ir galīgs. 

 

 

 

Valodu katedras vadītāja                I. Ludviga 
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