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Par angļu valodas mācību programmas Anglo Linguist lietošanu  
Programmas apraksts. 
Anglo Linguist programma sniedz iespēju apgūt angļu valodu internetā kā papildinājumu jau apgūtajam 
materiālam vai vienkārši kā pamata mācību līdzekli cilvēkiem ar 8 dažādiem valodas zināšanu līmeņiem 
(no A1 – iesācēju līmenis līdz C1 – augstākais līmenis). Mācības sākot, jāizpilda tests, kas noteiks zināšanu 
līmeni, lai programma pielāgotu nepieciešamos uzdevumus. 
Mācību laikā apskata dažādas tēmas (britu kultūra, savstarpējās attiecības, mūzika, mode, sports, vēsture, 
Anglijas slavenības, karaliskā ģimene u.c.) Katrai tēmai atvēlētas 2 nedēļas. Jaunus uzdevumus saņem 3 
reizes nedēļā: pirmdienās videosižets vai mūzikas videoklips ar atbilstošiem uzdevumiem par klipā 
atskaņoto dziesmu; trešdienās gramatikas vingrinājumi; piektdienās lasīšanas vingrinājumi. Programma 
automātiski atzīmē pareizās atbildes un pēc pirmās uzdevumu izpildes piešķir punktus.  
Pēc 36 nedēļu programmas beigšanas, ja ir izpildīti 80% uzdevumu, saņemsiet Anglo Linguist 
sertifik ātu. 
 
Programmas lietošana: 

1. 3 darbdienu laikā pēc tam, kad nauda par programmas lietošanu ir ienākusi SIA Expoe bankas kontā, 
programmas lietotājam uz pieteikumā norādīto e-pastu tiek nosūtīta informācija par reģistrēšanos.  

Pēc reģistrēšanās Jūs piekļūsiet savam profilam un mācību sadaļai, kur 3 reizes nedēļā saņemsiet jaunus 
uzdevumus, pirmdienās: video sižets vai mūzikas videoklips ar atbilstošiem uzdevumiem par redzēto un 
dzirdēto, trešdienās: gramatikas vingrinājumi, piektdienās: lasīšanas vingrinājumi.  
 
2. Lai mācību beigās saņemtu sertifikātu, ir j āreģistrējas ar vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas 
norādīti pieteikumā. Tos nevar mainīt l īdz mācību beigām. 

 
3. Katram lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus programmas piekļuves datus. 
4. Pēc profila aktivizēšanas lietotājam ir neierobežota pieeja Anglo Linguist programmai mājaslapā 

jebkurā sev vēlamā laikā un vietā, kur pieejams internets. 
5. Viss mācību gads sadalīts trijos 12 nedēļu periodos. Saņemtie uzdevumi pieejami sistēmā visu 12 

nedēļu periodu. Perioda beigās tie tiek dzēsti. 
6. Programmas lietošanas ilgumu var izvēlēties (sertifikātu saņem tikai tad, ja esiet mācījies 36 nedēļas): 

36 nedēļas (septembris – jūnijs), 24 nedēļas (septembris – marts; janvāris- jūnijs) vai 12 nedēļas 
(septembris – decembris; janvāris – marts; aprīlis - jūnijs).  

7. Programmas cena vienam lietotājam: 36 nedēļas - 50 EUR, 24 nedēļas – 42 EUR,  
12 nedēļas – 22 EUR.  
 
Maksājums veicams SIA Expoe,  reģ. nr. 40103282204, bankas kontā.  
 
Banka; "Swedbank" AS, Norēķinu konta nr./IBAN: LV62HABA0551027979812  
 
Maksājuma mērķis jānorāda: Anglo Linguist, lietotāja vārds, uzvārds un mācību periods.  

 
  
Ar programmas aprakstu un cenu iepazinos, lietošanas noteikumiem piekrītu. 
 
 
                                                     


