VISPĀRĒJĀ VALODAS PRASMES LĪMEŅU SKALA
C2

Spēj viegli saprast faktiski visu dzirdēto un lasīto. Atsaucot atmiņā
izteiktos argumentus un viedokļus, spēj secīgā izklāstā apkopot
informāciju no dažādiem mutvārdu vai rakstiskiem avotiem. Spēj
izteikties spontāni, raiti un precīzi, izšķirot nozīmju nianses pat
komplicētās situācijās.

C1

Spēj saprast dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztvert
zemtekstu. Spēj izteikties tekoši un spontāni, īpaši nemeklējot vārdus.
Spēj atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un
profesionālajā vidē. Spēj izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu
tekstu par sarežģītiem jautājumiem, labi pārzinot tekstveides
principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus.

B2

Spēj saprast galveno sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan
abstraktiem tematiem, arī diskusijās par profesionāliem jautājumiem
savā specialitātē. Spēj sarunāties samērā brīvi un spontāni, tā ka
saziņa ar dzimtās valodas runātājiem noris bez savstarpēja
sasprindzinājuma. Spēj izveidot skaidru, detalizētu tekstu par
dažādiem tematiem, pamatot savu viedokli, izklāstot apspriežamā
jautājuma pozitīvās un negatīvās puses.

B1

Spēj saprast galveno skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem
tematiem tekstos, kas saistīti ar darbu, skolu, brīvo laiku utt. Spēj
gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa
vietām, kur runā apgūstamajā valodā. Spēj izveidot vienkāršu, saistītu
tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem jautājumiem. Spēj
aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi
paskaidrot un pamatot savus uzskatus, plānus.
Spēj saprast atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus par
aktuāliem sadzīves jautājumiem (piemēram, informāciju par sevi un
ģimeni, iepirkšanos, tuvāko apkārtni, darba iespējām). Spēj sazināties
situācijās, kurās notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem
jautājumiem. Spēj vienkāršos vārdos pastāstīt par sevi, tuvāko
apkārtni, izteikt savas vajadzības.
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Spēj saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes, lai
nodrošinātu konkrētas vajadzības. Prot iepazīstināt ar sevi un
iepazīstināt citus, uzdot personīgas dabas jautājumus un atbildēt uz
tiem, piemēram, par savu dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem, par
lietām, kas viņam/viņai pieder. Spēj vienkāršā veidā sazināties, ja otrs
runā lēnām, skaidri un ir gatavs palīdzēt.

