
3. pielikums 

 
 

 
 

DALĪBNIEKU SOCIALIZĀCIJAS PRASMJU, SASKARSMES KULTŪRAS UN ATTIEKSMES IZVĒRTĒŠANA  

Dalībnieka vārds, 
uzvārds 

Grupa 
Aptaujas anketas izvērtējums Aptauju izvērtējums 

 KOPĀ 
Apraksts 

par izvēlēto 
profesiju1 

(1-5 punkti) 
(A) 

Motivācija 
dalībai 

projektā2 

(1-5 punkti) 
(B) 

Kopējais 
punktu 
skaits 
(A+B) 

(C) 

Profesionālās 
iemaņas, spēja 

strādāt 
komandā un 

atbildības 
sajūta3 

(1-5 punkti) 
(D) 

Saskarsmes 
kultūra4   

(1-5 punkti) 
(E) 

Attieksme pret 
darbu un 

sabiedriskajiem 
pienākumiem5 

(1-5  punkti) 
(F) 

 

Sabiedriskās 
aktivitātes 6 

(1-5  punkti) 
(G) 

 

(maksimums 60 
punkti) 

(C+D+E+F+G) x 
2 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          



3. pielikums 

 
 

 
1 5 - apraksts ir detalizēts, izvērsts, ir aprakstīti nākotnes profesionālie plāni, arī idejas, kā tos sasniegs; sīki aprakstīti līdzšinējie sasniegumi un/vai darba pieredze 

4 4 - apraksts ir daļējs, ir pieminēti nākotnes profesionālie plāni, bet nav ideju, kā tos sasniegs; ir pieminēti līdzšinējie sasniegumi un/vai darba pieredze 
3 - apraksts ir daļējs, ir nedaudz pieminēti nākotnes profesionālie plāni, bet nav ideju, kā tos sasniegs; nav pieminēti līdzšinējie sasniegumi un/vai darba pieredze 
2 - apraksts ir virspusējs, nav minēti nākotnes profesionālie plāni; nav nekādu sasniegumu, nedaudz aprakstīta darba pieredze 
1 - apraksts ir paviršs, ir tikai pieminēti nākotnes plāni, bet nav ideju, kā tos sasniegt; nav ne darba pieredzes, ne kādu citu sasniegumu. 
 

2 5 - apraksts ir detalizēts, saprotams: ir ļoti labi aprakstīts, kādus personīgos un profesionālos ieguvumus saskata, piedaloties projektā 
4 - apraksts ir labs, saprotams: ir aprakstīts, kādus personīgos un profesionālos ieguvumus saskata, piedaloties projektā 
3 – apraksts ir, bet minimāls; ir pieminēts, kādus personīgos un profesionālos ieguvumus saskata, piedaloties projektā 
2 – apraksts ir vājš, tomēr ir saprotams, kāpēc vēlas piedalīties projektā; nav minēti personīgie un profesionālie ieguvumi, piedaloties projektā 
1 - apraksts ir virspusējs un nepārliecinošs; nav minēts, kādus personīgos un profesionālos ieguvumus saskata, piedaloties projektā 
 

3 5 5 - ļoti spēcīgas profesionālās iemaņas, lieliski attīstīta prasme sastrādāties ar citiem un ārkārtīgi augsta atbildības izjūta 
4 – labas profesionālās iemaņas, labi attīstīta prasme sastrādāties ar citiem un augsta atbildības izjūta 
3 - vidējas profesionālās iemaņas, vidēji attīstīta prasme sastrādāties ar citiem un vidēja atbildības izjūta 
2 – vājas profesionālās iemaņas, vāji attīstīta prasme sastrādāties ar citiem un vāji izteikta atbildības izjūta 
1 – ļoti vājas profesionālās iemaņas, nav spējas sastrādāties ar citiem un/vai trūkst atbildības izjūtas 
 

4 6 5 –prot teicami komunicēt, ir izteikti pieklājīgs un laipns saskarsmē 
4 - prot labi komunicēt, ir pietiekami pieklājīgs un laipns saskarsmē 
3 - vidēja komunikācijas prasme, reizēm trūkst pieklājības un laipnības 
2 - vāja komunikācijas prasme, sarunā jūtama nelabvēlīga attieksme un pieklājības trūkums 
1 – ļoti vāja komunikācijas prasme, sarunā izmanto arī nepieklājīgus vārdus vai izteikumus vai ir jūtama noraidoša attieksme pret  sarunu biedru 
 

5 7 5 – teicama attieksme gan pret darbu, gan sabiedriskajiem pienākumiem 
8 4 - laba attieksme gan pret darbu, gan sabiedriskajiem pienākumiem 
9 3 – vidēja attieksme gan pret darbu, gan sabiedriskajiem pienākumiem 
10 2 – vāja attieksme gan pret darbu, gan sabiedriskajiem pienākumiem 

1 – slikta attieksme pret darbu un/vai atsakās uzņemties sabiedriskos pienākumus 
 

6 11 5 – regulāri piedalās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, ar izteiktu pašiniciatīvu 
12 4 – regulāri piedalās sabiedriskajās aktivitātes 
13 3 – neregulāri piedalās sabiedriskajās aktivitātes, parasti pēc citu pamudinājuma 
14 2 – reti piedalās sabiedriskajās aktivitātēs 
15 1 – ļoti reti piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, nekad ar pašiniciatīvu 

 
 


