
 
 

Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”  

(Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA) 

 

 

 

 

Lietišķā komunikācija angļu valodā  
 

Eksperte:  

Sandra Ganiņa 

 

           Konsultantes: 

Laura Iveta Strode,  Anita Zaļaiskalne 

    

Redaktore: 

Agnese Zarāne 

 

 

 

2019 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Lietišķā komunikācija angļu valodā” 
2 

 

 
 

 

Moduļa "Lietišķā komunikācija angļu valodā" apraksts 
 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamo spējas lietot angļu valodu lietišķo darījumu situācijās uzņēmumos, birojā un 

ārzemju braucienos. 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes: 

 

1. Komunicēt mutiski un rakstiski lietišķā angļu valodā ar sadarbības partneriem un klientiem. 

2. Lasīt un sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus. 

3. Lietot biznesa terminoloģiju lietišķo darījumu situācijās. 

4. Sagatavot prezentāciju un publiski uzstāties auditorijā. 

Moduļa ieejas nosacījumi Angļu valoda ar priekšzināšanām. Individuālas pārrunas ar pretendentu angļu valodas apguves 

līmeņa noteikšanai. 

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa apguves laikā izglītojamie veido darba mapi, kurā uzkrāj izstrādātos darba uzdevumus. 
Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto ieskaiti - kombinētu pārbaudes darbu, kas 

sastāv no 2 daļām - rakstiskās un mutiskās. Rakstiskā daļa ietver lietišķās angļu valodas 

terminoloģijas pārbaudi un lietišķas vēstules rakstīšanu. Mutiskajā daļā izglītojamais demonstrē 

prezentācijas prasmes. Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais saņem apliecību par 

profesionālā pilnveides kursa apguvi. 

Moduļa nozīme Profesionālās pilnveides modulis ir paredzēts uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem lietišķās 

angļu valodas prasmju pilnveidošanai darba pienākumu veikšanai. 
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MODUĻA “LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA ANGĻU VALODĀ” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats  

(apjoms % no 

moduļa kopējā 

apjoma) 

Ieteicamais saturs 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti 

 

 

Idejas īstenošanai 

Metodiskie paņēmieni 

un mācību organizācijas 

formas 

 

 

Vidējs apguves 

(pietiekams) līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

Spēj: mutiski un 

rakstiski komunicēt 

angļu valodā ar 

darījuma partneriem 

un klientiem darba 

vietā.  

 

Zina: angļu valodas 

lietišķās sarunas un 

sarakstes formas, 

dokumentu 

noformēšanas 

noteikumus un e - 

vides izmantošanas 

iespējas. 

 

1. Darbinieks 

darba vietā. 

(20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lietišķa 

iepazīšanās ar 

darījuma partneriem 

un klientiem darba 

vietā. 

Īsi, vienkārši iepazīstina ar 

sevi un uzņēmumu, 

ievērojot valodas leksikas 

un gramatikas normas. 

Brīvi runā, uztur sarunu 

par sevi un uzņēmuma 

vispārējo darbību, ievēro 

valodas leksikas un 

gramatikas normas. 

Izglītojamie grupās 

izspēlē lietišķas 

iepazīšanās lomu spēli. 

modelē vēl citas 

profesionālās saziņas 

situācijas, atbilstoši tām 

veido dialogus, 

ievērojot valodas 

leksikas un gramatikas 

normas. 

1.2. Telefonsaruna ar 

sadarbības partneriem 

un klientiem. 

Telefonsarunā lieto 

nepieciešamās 

standartfrāzes konkrētas  

informācijas sniegšanai un 

uztveršanai. 

Brīvi uztver, precizē un 

sniedz nepieciešamo 

profesionālo informāciju, 

ievēro lietišķas 

telefonsarunas etiķeti. 

Izglītojamie klausās 

lietišķas  telefonsarunas 

audio materiālu, 

vingrinās konkrētas 

informācijas 
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Izprot: rakstu un 

mutvārdu valodas 

kultūras nozīmi 

lietišķajā 

komunikācijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  uztveršanai. Pa pāriem 

izspēlē lomu spēli          

"Lietišķa telefonsaruna"  

1.3. Lietišķā 

korespondence. 

 

 

Atbilstoši lietišķas vēstules 

paraugam sagatavo e - pasta 

informatīvo vēstuli darījuma 

partneriem un klientiem. 

Ir pietiekams vārdu krājums 

un gramatikas prasmes. 

Sagatavo lietišķu vēstuli, 

ievērojot vēstules 

noformēšanas prasības. 

Izmanto gramatikas 

struktūras un teksta 

uzbūves principus 

informācijas sniegšanai. 

Zina vēstulēs biežāk 

lietotās saīsinātās vārdu 

formas, piemēram, 

A.S.A.P.  

Atbilstoši konkrētās  

situācijas aprakstam 

izglītojamais raksta 

lietišķu vēstuli 

sadarbības partnerim un 

ievieto to darba mapē.  

1.4. CV izveide. Atbilstoši paraugam 

sagatavo elektronisku CV, 

lieto piemērotu valodas 

stilu. Ievēro vārdu 

pareizrakstību. 

Sagatavo elektronisku CV, 

lieto piemērotu valodas 

stilu,  profesionālo vārdu 

krājumu un valodas 

gramatiskās struktūras. 

Izglītojamie interneta 

vietnē atrod sev 

interesējošu darba 

sludinājumu angļu 

valodā, piemēram: 

https://ec.europa.eu/eur

es/public/en/ un 

atbilstoši Europass 

prasībām izveido savu 

CV: 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/
https://ec.europa.eu/eures/public/en/
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https://europass.cedefop

.europa.eu/documents/c

urriculum-vitae, ievieto 

to darba mapē. 

Spēj: organizēt 

biznesa braucienu, lai 

tiktos ar darījuma 

partneriem ārvalstīs. 

 

Zina: biznesa 

terminoloģiju, 

ceļojumam 

nepieciešamo leksiku, 

lietišķa ielūguma un 

pateicības vēstules 

struktūru.  

 

Izprot: starpkultūru 

komunikācijas 

prasmju īpatnības. 

 

2. Lietišķs 

ārzemju 

brauciens un tā 

plānošana.  

(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ielūgums un 

pateicības vēstule. 

 

Lasa, tulko darījuma 

partneru ielūgumu, 

izmantojot tulkošanas 

tehnoloģijas. Atbilstoši 

lietišķas pateicības vēstules 

paraugam, raksta e - pasta 

atbildes vēstuli, ievērojot 

noformēšanas prasības un 

specifiku. Ir pietiekams 

vārdu krājums un 

gramatikas prasmes. 

Precīzi saprot ielūgumā 

izteikto informāciju. 

Raksta e-pasta pateicības - 

atbildes vēstuli, brīvi 

uzdod interesējošos 

jautājumus. Ievēro 

noformēšanas prasības un 

specifiku. Ir pietiekams 

profesionālo vārdu 

krājums un gramatikas 

prasmes. 

Izglītojamais saņem 

situācijas aprakstu un 

atbilstoši tam sagatavo 

pateicības vēstuli, 

ievērojot noformēšanas 

prasības. Ievieto to 

darba mapē. 

 

2.2. Lidostā. 

 

Saprot lidostas un reisa 

norises informāciju, var 

pajautāt vienkāršus 

jautājumus par reisa 

izlidošanu un ielidošanu. 

Sarunā lieto pulksteņa laika 

frāzes. 

 

Pareizi saprot lidostas un 

reisa norises informāciju, 

var brīvi uzdot jautājumus 

par reisa izlidošanu un 

ielidošanu. Sarunā precīzi 

lieto pulksteņa laika 

frāzes. 

Izglītojamie klausās 

audio materiālu par 

lidostu un reisu 

izlidošanu, trenējas 

konkrētas informācijas 

uztveršanā. Pa pāriem 

salīdzina iegūto 

informāciju. 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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2.3. Transports un 

pilsēta. 

 

 

 

Pilsētas kartē ar skolotāja 

palīdzību noskaidro savu un 

sadarbības partneru 

uzņēmuma biroja atrašanās 

vietu. Dialogā lieto 

vienkāršas jautājuma frāzes 

un prievārdus vietas nozīmē 

sabiedriskā transporta un 

maršruta noskaidrošanai. 

Pilsētas kartē precīzi atrod 

iestāžu atrašanās vietu, 

brīvi jautā par sabiedrisko 

transportu un ērtāko 

maršruta izvēli. Precīzi 

lieto prievārdus vietas 

nozīmē. 

 

Izglītojamie klausās 

audio materiālu un pilda 

darba uzdevumu par 

iestāžu atrašanās vietu 

pilsētā un iespēju nokļūt 

konkrētā galapunktā. 

Pāros salīdzina iegūto 

informāciju un izspēlē 

lomu spēli 

"Orientēšanās pilsētā". 

2.4.Viesnīcā. Sarunā noskaidro sev 

interesējošus jautājumus par 

viesnīcas pakalpojumiem, 

lūdz palīdzību problēmas 

risināšanai. 

Var bez grūtībām 

iesaistīties sarunā par 

viesnīcas pakalpojumu 

kvalitāti vai to trūkumu. 

Izglītojamie klausās 

audio materiālu -  

klienta sūdzību par 

viesnīcas pakalpojumu 

kvalitāti. Grupās angļu 

valodā apspriež 

pieredzētos viesnīcu 

pakalpojumu trūkumus 

un ieteikumus to 

novēršanai. 

 

 

3. Tikšanās ar 

darījuma 

3.1. Ārzemju 

uzņēmuma profils un 

tā darbību 

Saprot starptautisko 

uzņēmumu saīsinājumus. 

Biznesa terminoloģiju tulko 

Pareizi lieto starptautisko 

uzņēmumu saīsinājumus 

un biznesa terminoloģijas 

Izglītojamais, 

izmantojot interneta 

resursus, veido darba 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Lietišķā komunikācija angļu valodā” 
7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partneriem 

ārzemēs. 

(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raksturojošā 

terminoloģija. 

ar tehnoloģiju palīdzību. Ar 

skolotāja palīdzību atvasina 

vārdšķiras, piemēram, 

employ→employment. 

vārdu krājumu. Atvasina 

biznesa terminoloģijas 

vārdšķiras, piemēram, 

employ→employment. 

mapi, uzkrājot 

uzņēmuma profila un 

biznesa terminoloģiju 

angļu valodā. 

3.2. Eiropas, 

Amerikas un Āzijas 

biznesa kultūras un 

lietišķās etiķetes 

nacionālās īpatnības. 

Saprot tekstu par dažādu 

tautu biznesa kultūras 

nacionālajām īpatnībām, 

izmantojot tulkošanas 

tehnoloģijas. Izprot britu 

(Br.E.) un amerikāņu  

(Am.E.) mutiskās un 

rakstiskās angļu valodas 

atšķirības. 

Brīvi lasa, tulko tekstu un 

iesaistās diskusijā par 

dažādu tautu biznesa 

kultūras un lietišķās 

etiķetes nacionālajām 

īpatnībām. Zina britu 

(Br.E.) un amerikāņu 

(Am.E.) mutiskās un 

rakstiskās angļu valodas 

atšķirības. 

Izglītojamie skatās 

video par dažādu tautu 

biznesa kultūru un 

grupās diskutē par to. 

Patstāvīgi sagatavo 

prezentāciju par 

konkrētas tautas biznesa 

kultūras īpatnībām.  

3.3. Lietišķās 

pusdienas kā biznesa 

saskarsmes veids. 

Lieto restorāna 

apmeklējumam 

nepieciešamās sarunu frāzes 

un vārdu krājumu. 

Izprot un brīvi sarunājas 

par dažādu tautu lietišķās 

saskarsmes īpatnībām un 

nacionālo virtuvi. 

Izglītojamie klausās 

audio materiālu par 

restorāna apmeklējumu, 

vingrinās konkrētas 

informācijas 

uztveršanā. Sadalās 

grupās un izspēlē lomu 

spēli "Restorānā". 
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3.4. Līguma slēgšana 

ar ārvalstu sadarbības 

partneriem.  

 

Saprot līguma terminoloģiju 

un standartfrāzes ar 

pedagoga vai ar tulkošanas 

tehnoloģiju palīdzību. 

Līguma tekstu iztulko 

precīzi. 

Zina rakstiska līguma 

struktūru, terminoloģiju un 

standartfrāzes. 

Izglītojamie saņem 

sagatavotu līguma 

dokumenta tekstu angļu 

valodā, patstāvīgi 

iztulko to. Darba grupās 

precizē standartfrāžu un 

terminoloģijas 

tulkojumu. Līguma 

dokumentu ievieto 

darba mapē. 

Spēj: organizēt 

tikšanos ar ārvalstu 

partneriem Latvijā, 

prezentēt savu 

uzņēmumu  un 

informēt par Latviju. 

 

Zina: uzņēmuma 

darbību raksturojošo 

terminoloģiju, 

publiskās runas un 

vizuālās prezentācijas 

veidošanas principus.  

4. Lietišķu 

kontaktu 

veidošana 

Latvijā. 

(25%) 

4.1. Lietišķas sapulces 

(konferences) darba 

kārtība. 

Pēc parauga rakstiski 

sagatavo sapulces darba 

kārtību, izmantojot 

tulkošanas tehnoloģijas.  

Rakstiski sagatavo 

sapulces darba kārtību, 

ievērojot vārdu 

pareizrakstību un 

atbilstošu profesionālo 

leksiku informācijas 

sniegšanai. 

Atbilstoši skolotāja 

sagatavotajam situācijas 

aprakstam izglītojamie 

pa pāriem sagatavo 

konferences darba 

kārtību. 

4.2. Uzņēmuma 

prezentācija. 

Īsi prezentē uzņēmuma 

darbību un atbild uz 

pedagoga jautājumiem par 

to. Izmanto iepriekš 

sagatavotu runas plānu, 

minot skaitļus un faktus.  

 

Prezentē uzņēmuma 

darbību, struktūru, precīzi 

izrunājot skaitļus un 

faktus. Brīvi atbild uz 

pedagoga jautājumiem par 

uzņēmuma darbību un 

turpmākiem plāniem.  

Skolotājs 

izglītojamajiem 

demonstrē veiksmīgu 

uzņēmuma 

prezentācijas paraugu. 

Pēc tam izglītojamie 

patstāvīgi sagatavo 5 
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Izprot: strukturētas 

runas un vizuālas 

prezentācijas nozīmi 

komunikācijas 

procesā.  

 

 

  minūšu prezentāciju par 

savu vai izvēlētu 

Latvijas uzņēmumu un 

prezentē to grupas 

biedriem, lietojot 

uzņēmuma darbību 

raksturojošo 

terminoloģiju. 

4.3. Kultūra un brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas Latvijā.  

Vienkāršiem vārdiem un 

teikumiem pastāsta par 

Latviju, tās sasniegumiem 

un nacionālajām īpatnībām. 

Var pajautāt informāciju 

partnerim par viņa 

interesēm, mītnes zemi un 

kultūru. 

Bez grūtībām iesaistās 

spontānā sarunā, veido 

dialogu par kultūras un 

brīvā laika pavadīšanas 

iespējām Latvijā. 

Izglītojamie interneta 

vietnē 

https://www.youtube.co

m/watch?v=oU5dj9s46

vA sameklē informāciju 

par Latviju, tās 

sasniegumiem un 

nacionālajām 

īpatnībām. Pēc tam 

auditorijā kopā ar 

skolotāju diskutē par to 

un izsaka secinājumus. 

4.4. Latvijas vai 

konkrēta novada 

(pilsētas) 

Īsi, vienkārši pastāsta par 

sava novada (pilsētas) 

uzņēmējdarbību, ievērojot  

Brīvi runā, uztur sarunu 

par sava novada (pilsētas) 

uzņēmējdarbību,  

Izglītojamais patstāvīgi 

veido aprakstu par sava 

novada (pilsētas) 

https://www.youtube.com/watch?v=oU5dj9s46vA
https://www.youtube.com/watch?v=oU5dj9s46vA
https://www.youtube.com/watch?v=oU5dj9s46vA
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uzņēmējdarbības 

raksturojums. 

valodas leksikas un 

gramatikas normas. 

ievērojot valodas leksikas 

un gramatikas normas. 

uzņēmējdarbību, 

izmantojot interneta 

resursus un tulkošanas 

tehnoloģijas. Izveidoto 

aprakstu elektroniski 

nosūta skolotājam 

pārbaudīšanai. Pēc tam 

to ievieto darba mapē. 

Noslēguma pārbaudījums ( 5%) 
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana: Pedagogs veic individuālas pārrunas ar pretendentu angļu valodas apguves līmeņa noteikšanai, lai 

varētu secināt, kā uzsākt un virzīt mācību procesu. 

 

2. Kārtējā vērtēšana: Ieteicamas vismaz trīs kārtējās vērtēšanas pēc moduļa tēmu apgūšanas un pedagoga izvēles. Izglītojamie starppārbaudēs 

demonstrē iegūtās lietišķās angļu valodas prasmes. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs.   

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto ieskaiti - kombinētu pārbaudes darbu. 

Kombinētais pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām - rakstiskās un mutiskās. Rakstiskā daļa ietver lietišķās angļu valodas terminoloģijas pārbaudi 

un lietišķas vēstules rakstīšanu. Mutiskajā daļā izglītojamais demonstrē prezentācijas prasmes angļu valodā. Rakstiskā daļa ilgst 40 minūtes, 

prezentācija- mutiskās runas prasmju pārbaude 1 izglītojamajam – 5 minūtes.    

3.2.  Noslēguma pārbaudes darba saturs: Noslēguma pārbaudes darbs sastāv no 3 veicamajiem uzdevumiem.1.uzdevumā izglītojamais veic 

rakstisku 30 jautājumu testu, izvēloties pareizu lietišķās angļu valodas terminu vai tā tulkojumu. Katra pareiza testa atbilde atbilst 1 punktam. 

2.uzdevumā izglītojamais atbilstoši konkrētās situācijas aprakstam raksta lietišķu vēstuli sadarbības partnerim. Vēstules izpildi vērtē ar 10 

punktiem, atbilstoši pedagoga norādītajiem kritērijiem uzdevuma veikšanai. 3.uzdevumā izglītojamais pēc izvēles prezentē kādu no moduļa 

laikā apgūtajām tēmām. 5 minūšu prezentāciju vērtē ar 10 punktiem, ņemot vērā mutiskās runas un vizuālas prezentācijas kritērijus. 

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Izglītojamo darbu vērtē 10 ballu skalā. Kopā iespējams iegūt 50 punktus. Noslēguma pārbaudes darbs ir nokārtots, ja izglītojamais iegūst 

vismaz 16 punktus. 
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3.4. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas tabula: 

Vērtējums līmeņos Zems Vidējs Optimāls 

 

Augsts 

 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

Punkti 

 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 
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