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Starptautiskie angļu valodas eksāmeni Latvijā

TOEIC tests
TOEIC (Test of English For International Communication) tests ir kļuvis par standartu, lai 
pārbaudītu angļu valodas prasmi jebkurā darbavietā un jebkurā jomā. Šis pasaulē ir 
populārākais darba tests, ko izmanto dažādu nozaru kompānijas, piemēram, «Bosch», 
«Siemens», «Coca Cola», «Nike», lai novērtētu potenciālo darbinieku angļu valodas 
zināšanas. ASV izglītības informācijas un testēšanas centrs (IITC) Rīgā ir vienīgā vieta 
Baltijā, kur var nokārtot TOEIC, kas maksā 35 latus. Tests tiek labots Latvijā. Šo testu 
izmanto gan starptautiskas kompānijas, gan nelieli uzņēmumi, gan dažādu valstu valdības 
institūcijas, augstskolas un valodu centri, gan personāla atlases kompānijas. Populāri, ka pēc 
pašu iniciatīvas cilvēki nokārto šo testu un to pievieno savam CV, tādējādi ceļot savu 
konkurētspēju darba tirgū. 
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.examenglish.com/TOEIC/
 http://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice.htm

TOEFL tests
TOEFEL (Test of English as a Foreign Language) ir angļu valodas kā svešvalodas pārbaude, 
kas domāta, lai novērtētu valodas zināšanas studentiem, kuru dzimtā valoda nav angļu. Šā 
eksāmena rezultātus pieprasa gandrīz visas augstskolas, kurās mācības notiek angļu 
valodā. Testēšanas sistēma pasaulē mainās, IITC piedāvās jauno «internetbased test» –
TOEFL IBT, kas sastāvēs no lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas 
pārbaudījumiem. Reģistrēties testam iespējams pa pastu (sūtījumam jāsasniedz adresāts 
vismaz mēnesi pirms testa dienas), tiešaitē (vismaz 7 dienas pirms testa dienas –
www.ets.org/toefl), kā arī pa telefonu. TOEFL cena ir 140 dolāru.
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.ets.org/toefl/ibt/about/content/
 http://www.ets.org/toefl/pbt/prepare/sample_questions

IELTS tests
IELTS (Starptautiskā angļu valodas eksaminācijas sistēma) ir izstrādāta, lai novērtētu angļu 
valodas zināšanu līmeni tiem, kas vēlas strādāt vai mācīties angliski runājošās valstīs vai 
Latvijā. Šo testu veido trīs institūcijas ar augstu reputāciju izglītības sfērā: Britu Padome, 
Austrālijas Imigrācijas departaments un Cambridge ESOL.

IELTS testa rezultātus atzīst vairāk nekā 6000 dažādu valstu universitātes, valsts iestādes 
un profesionālās institūcijas 120 pasaules valstīs. Amerikas Savienotajās Valstīs IELTS 
testu šobrīd atzīst vairāk nekā 3500 institūcijas, to skaits aizvien aug. 
IELTS ir visvairāk atzītais angļu valodas tests pasaulē.

IELTS pārbauda angļu valodas zināšanas, kas nepieciešamas studijām, darbam un ikdienas 
komunikācijai. Tiek testētas 4 valodas prasmes: klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un 
mutvārdi. 
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Latvijā IELTS eksāmenus iespējams kārtot divas reizes mēnesī Rīgā, Baltijas Starptautiskās 
Izglītības padomē un reizi gadā Daugavpilī un Ventspilī.
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.ielts.org/test_takers_information/test_takers_faqs/about_the_ielts_test.aspx

 http://www.ielts.org/test_takers_information/test_sample.aspx

ACT tests
ACT (American College Test) ir spēju pārbaude, kas ietver matemātikas un verbālās 
prasmes izvērtējumu, ko Latvijā var kārtot tikai pēc īpaša pasūtījuma. Tā kā ACT un SAT 
pārbaudes ir gandrīz vienādas, Amerikas mācību iestādes ACT vietā pieņem SAT. 
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=13

SAT I tests
SAT I (Standardized Admission Test) ir standartizēts iestājpārbaudījums ASV augstskolās, 
kas nepieciešams, piesakoties bakalaura grāda programmām. SAT I pārbaude ietver trīs 
daļas: angļu valodu, matemātiku un eseju un cena ir 62,50 dolāri. SAT I iespējams kārtot 
sešas reizes gadā Rīgā. 
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://press.collegeboard.org/sat/faq

SAT II tests
SAT II jeb SAT Subject tests, kas ir reti pieprasīts, pārbauda studenta zināšanas noteiktos 
priekšmetos, piemēram, eseju rakstīšana, literatūra, matemātika, bioloģija, fizika, pasaules 
vēsture, franču valoda u. c. SAT II cena atkarīga no tā, kuru pārbaudījumu topošais students 
izvēlas kārtot. Lai kārtotu SAT testus, jāreģistrējas vismaz pusotru mēnesi pirms testa.
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://nrispeaks.wordpress.com/2010/03/15/sat-ii-subject-tests-everything-about-it/

GRE tests
GRE (Graduate Record Examination) ir eksāmens, kas novērtē studenta zināšanas un 
loģisko domāšanu pirms iestāšanās maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no ASV 
universitātēm. Šajā testā ir ietverta matemātika, analītiskās esejas un angļu valoda, cena ir 
140 dolāru. Lai kārtotu šo testu, ir jāpiesakās vismaz divus mēnešus iepriekš. GRE 
eksāmenu ir iespējams kārtot arī Lietuvā (Viļņā) katru nedēļu. 
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.ets.org/gre/revised_general/about/content/
 http://www.grequestionaday.com/viewquestion.php?arg1=768

GMAT tests
GMAT (Graduate Management Admission Test) ir eksāmens, kas novērtē studenta 
vispārējās angļu valodas, matemātikas un analītiskās rakstīšanas prasmes, ja students 
piesakās uz biznesa un vadības maģistrantūras vai doktorantūras studiju programmu kādā 
no ASV universitātēm. Lai nokārtotu GMAT, kas maksā 250 dolārus, jādodas uz Lietuvu 
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(Viļņu). GRE un GMAT testi reizēm tiek prasīti arī Eiropas augstskolās. IITC administrē visus 
šos eksāmenus, bet tie tiek laboti ASV pēc punktu vērtēšanas sistēmas, beigās izsniedzot 
atbilstošu sertifikātu.
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.petersons.com/graduate-schools/gmat-test-content-overview.aspx
 http://www.petersons.com/graduate-schools/sample-gmat-test-questions.aspx

CAMBRIDGE CERTIFICATES testi
Kembridžas Universitātes eksāmeniem Cambridge ESOL (English For Speakers of Other 
Languages) ir pieci testi angļu valodas pārvaldīšanas līmeņa noteikšanai (KET, PET, FCE, 
CAE, CPE) un trīs testi, lai noteiktu lietišķās angļu valodas zināšanas (BEC Preliminary (1),
BEC Vantage (2), BEC Higher (3)). Katrs eksāmens paredzēts kandidātiem ar noteiktu angļu 
valodas zināšanu līmeni. Viens no pašiem populārākajiem Kembridžas eksāmeniem, 
paredzēts valodu kursu studentu līmenim Advanced 1 (vai ir līmenis Pre-Advanced). 
Kandidāti pēc FCE sertifikāta saņemšanas var pārliecinoši izmantot angļu valodu saziņā un 
lietišķajā sarakstē, lasīt neadaptētu literatūru, skatīties filmas angliski bez tulkojuma. Ar 
šādām zināšanām ir pietiekami, lai iestātos dažās Lielbritānijas universitātēs.
FCE eksāmenam ir piecas daļas: Reading (lasīšana), Writing (rakstīšana), Listening 
(klausīšanās), Use of English (angļu valodas pielietošana) un Speaking (sarunvaloda).
Testu paraugi un vairāk informācijas:

 http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/
 http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/

***

UZZIŅAI

Dažas organizācijas, kas piedāvā stipendijas vai aizdevumus: Fulbraita programma (http:// 
www.usembassy.lv) un «Jaunā akadēmija» (e-pasts: koord@jaka.lv). Arī British English 
Council piedāvā iespēju kārtot dažādus starptautiskos eksāmenus (www.britishcouncil.lv).

Vairāk informācijas:
http://www.rbs.lv/other-programs/testing-center
http://web1.ihriga.lv/?menu=250
http://www.mirte.lv/public/international_english_language_testing_system.html

Informāciju sagatavoja:
MBA, Mg. philol. Anda Komarovska, Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras lektore, e-
pasts: Anda.Komarovska@turiba.lv


