
 

                                                    

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts 

 „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”  
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Diagnosticējošie uzdevumi 

latviešu valodas prasmes  

B1 līmenim 



 

 

KLAUSĪŠANĀS PRASMES UZDEVUMS  

 

1. uzdevums (B1) 

Klausieties sarunu! To jūs dzirdēsiet divas reizes. Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 
 

PARAUGS 

Didzis Bērziņš ceļo pa pasauli ar velosipēdu. 

Pareizs Nepareizs 

X  

1. Didzis finanšu līdzekļus ceļojumiem nopelna, strādādams par 
operatoru. 
 

  

2.  Didzim patīk ceļot vienam pašam, jo tā ir lētāk.   

3. Ceļotājs uzskata, ka būtu vienkāršāk, ja ceļotu kopā ar citiem.   

4. Līdz šim Didzim ceļojot nav bijis bīstamu situāciju.    

5. Plānojot ceļojumu, Didzis rēķinās ar laikapstākļiem.   

6. Maršruta plānošanā Didzis izmanto dažādus informācijas avotus.   

7. Pēc ceļotāja domām, visjaukākie ceļojumā ir brīži, kad var paēst 
pusdienas un pierakstīt redzēto. 
 

  

8. Didzis uzskata, ka 100 km dienā var nobraukt tikai profesionāls 
riteņbraucējs. 
 

  

 



LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

 

Lasi! Atrodi katram reklāmas tekstam atbilstošo virsrakstu! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Trīs izstādes dienās apmeklētāji varēja iegūt informāciju par valsts un 

privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, valodu kursiem, 

tālmācību un e-studijām. Izstādē varēja uzzināt arī par interešu izglītību. 

7. Talsu izstāžu zālē apskatāma novada  keramiķu darbu izstāde. Tajā var aplūkot keramiķu 

darinātās vāzes, podus un krūzes. Līdzās sadzīves keramikas izstrādājumiem izstādē var aplūkot 

arī dažādus dekoratīvus priekšmetus. 

 
 

1. Salaspils pilsētas muzejā aprīlī un maijā skatāma mākslinieces Sabīnes Salniņas izstāde. Tajā 
redzamajos darbos galvenokārt attēloti ziedi, jūra. Mākslinieces darbi pārsvarā ir dzeltenos un 
zaļpelēkos toņos. Tā viņas māksla sasaucas ar gadalaiku, kad izstāde notiek.  
 

3. Apmeklējiet ledus skulptūru parku Jelgavā, kur atrodas plašākā ledus skulptūru izstāde 
Baltijas valstīs un kurā tiks organizēti muzikāli priekšnesumi, ledus skulptūru veidošanas 
paraugdemonstrējumi un dažādas aktivitātes bērniem. Iestājoties tumsai, apmeklētāji varēs 
baudīt ledus skulptūru, mūzikas un gaismas priekšnesumus. 
 
 
 

8.  Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez telefona un modernām informācijas komunikāciju 

tehnoloģijām. Ja gribat pareizi izvēlēties datoru vai mobilo tālruni, nāciet uz izstādi Jelgavas 

izstāžu namā. Te varēsit uzzināt par jaunākajiem sasniegumiem informācijas un komunikācijas 

jomā, kā arī satikties ar šīs nozares speciālistiem.  

 

6. Liepājas kinoteātrī latviešu filmu nedēļa – septiņās dienās varēs apmeklēt gandrīz 20 dažādos 
laikos radītas latviešu režisoru filmas. Tās varētu interesēt gan bērnus, gan pieaugušos – tiks 
rādītas leļļu filmas, latviešu dokumentālistu darbi un, protams, aktierfilmas. 

 

5. Bauskas muzejā ir iespēja aplūkot Baltijas valstu autoru darinātās lelles un rotaļlietas. 
Autori veidojuši savas lelles dažādos stilos, tehnikā un izmantojuši atšķirīgus materiālus. Leļļu un 
rotaļlietu raibā pasaule – tā ir realitātes un mūsu fantāziju atspoguļojums. 
 

4. Cēsu muzejā aplūkojama izstāde „Nauda Latvijā”.  Izstādē redzamas daudzas naudas vienības 
un apraksti. Nauda ir interesants pētniecības objekts, jo atspoguļo norises sabiedrībā konkrētos 
vēsturiskos periodos. 

 

2. Ķīpsalas izstāžu zālē notika Latvijas bērnu preču izstāde pārdošana. Izstādē vecāki varēja atrast 

visu nepieciešamo bērniem. Bērni izstādē varēja  izklaidēties, piedaloties aizraujošos pasākumos, 

atrakcijās un konkursos. 

 



 
 
 
 
 

 
A – Rubļi, lati, eiro… 
B – Filmu maratons 
C – Modernā komunikācija 
D – Kūstošais skaistums 
E – Izglītība 
F – Bērnu pasaule 
G – Saruna ar mālu 
H – Pavasara ainava  
 I – Leļļu dzīve 
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RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

Iedomājieties, ka izlasījāt šādus sludinājumus!  
 

 

Sporta studija piedāvā 
 

  aerobiku, jogu un karatē; 
  nodarbības notiks grupās; 
  pirmā nodarbība – par brīvu. 
 
Sīkāka informācija: www.studlotoss.lv 

 Aicinām jūs uz sporta kluba 
„Spars” 

 
 individuālām nodarbībām 
trenažieru zālē; 
 nodarbībām grupās darbdienās. 
 

Pastāvīgajiem klientiem – atlaides. 
Tel. 27647648. 

 
Uzrakstiet draugam/draudzenei e-pasta vēstuli: 

1) sasveicinieties, 
2) informējiet par sludinājumiem, salīdzinot tos, 
3) izvēlieties vienu no piedāvājumiem, 
4) pamatojiet savu izvēli, 
5) pajautājiet, kuru piedāvājumu izvēlētos draugs/draudzene, 
6) atvadieties! 

Darba apjoms  40–50 vārdu. 

draugs@sports.go 

Par sportošanu 
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RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 
 

Aplūkojiet attēlus un veiciet uzdevumus! 

 

 Raksturojiet abas attēlos redzamās 

biroja telpas, salīdzinot tās! 

 Pastāstiet: 

1) kādā darbavietā jums patiktu strādāt; 
2) salīdziniet darbavietu, kurā jūs tagad 
strādājat vai agrāk strādājāt, ar šīm 
darba telpām; 
3) kā jums labāk patīk strādāt – vienatnē 
vai kolektīvā. 

 

 Iedomājieties, ka Jūs gribat noīrēt 

biroja telpas. Uzdodiet jautājumus, 

lai noskaidrotu: 

1) telpu atrašanās vietu; 

2) telpu lielumu un komforta līmeni; 

3) telpu īres izmaksas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Klausīšanās uzdevuma (B1) teksts. 

 
Dialogs dabiskā tempā skan audioierakstā vai arī to nolasa dzimtās (latviešu) valodas lietotājs(-i). 

 
Klausieties fragmentu no žurnālista sarunas ar Didzi Bērziņu, kurš apceļo pasauli ar velosipēdu!  
Kas ir jūsu pamatnodarbošanās un kā jūs iegūstat līdzekļus saviem ceļojumiem?  
Es strādāju par operatoru, gatavoju raidījumus dažādām televīzijām, veidoju reklāmas. Taču ceļošanai finanses ir 
tādēļ, ka manus ceļojumus atbalsta sponsori.  

Kādas priekšrocības ir tam, ka ceļojat vienatnē? 
Vienatnē ceļoju tāpēc, ka vienam to darīt ir vienkāršāk – tu atbildi tikai par sevi. Lai ceļotu kopā ar vēl 
kādu, ir nepieciešama liela saskaņa, vienādi uzskati par dzīvi, līdzīga fiziskā forma, garīgā saderība un 
ēšanas paradumi. Ja ceļā dodas vairāki, citam ar citu jārēķinās. Es izvēlos vienkāršāko veidu. 
Bet vai vienatnē ceļot nav grūti un bīstami! 
Līdz šim nekādu problēmu nav bijis. Neesmu cilvēks, kas iesaistās konfliktos. Cenšos būt piesardzīgs un 
uzmanīgs. Ceļojuma maršruts man ir jau iepriekš zināms, un parasti nepatīkamu pārsteigumu nav.  
Kā jūs plānojat ceļojuma maršrutu? 
Ceļojumu plānoju laikā, kas ir maksimāli piemērots braukšanai ar velosipēdu. Auksts laiks man nepatīk. 
Četrus gadus neesmu piedzīvojis nevienu traumu, neesmu arī slimojis. Kad cilvēks fiziski strādā un 
atrodas samērā ekstremālos apstākļos, viņš kļūst imūns pret slimībām. Maršrutu izstrādāju jau iepriekš 
– detalizētu, līdz dienas precizitātei, no vienas apdzīvotas vietas līdz otrai. Braucieni ir pietiekami gari, lai 
par tiem domātu nopietni. Ceļu plānoju, izmantojot informāciju internetā, ieskatos dažādās kartēs, 
iztaujāju citus velosipēdistus. 
Kāds braucot ir jūsu dienas ritms? 
Parasti ceļos sešos no rīta. Tad braucu, ap pusdienlaiku ieturu maltīti. Pāris stundu atpūšos, filmēju, kaut 
ko uzrakstu. Tad atkal braucu, protams, daudzviet piestāju un aprunājos ar cilvēkiem. Šīs sarunas ir 
jaukākie brīži braucienā. Vidēji nobraucu simts kilometrus dienā. Tas ir attālums, ko var veikt cilvēks, kas 
ir labā fiziskā formā, taču nav profesionāls sportists. 

 

Klausīšanās uzdevuma (B1) atbildes 

 Pareizs Nepareizs 

1.   x 

2.    x 

3.   x 

4.   x  

5.  x  

6.  x  

7.   x 

8.   x 

 

Lasīšanas uzdevuma (B1) atbildes 
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VĒRTĒŠANA 
 

Vērtējums ir pozitīvs, ja iegūti vismaz 16 punkti no maksimālajiem 32 punktiem. 
 

Klausīšanās uzdevuma (B1) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 
Lasīšanas uzdevuma (B1) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 
Vērtējot rakstītprasmes un runātprasmes uzdevumus (īpaši – vārdu krājumu un gramatiskās kļūdas), ir jāņem 

vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim izvirzītās prasības – sk. A. Šalme, I. Auziņa „Latviešu valodas 

prasmes līmeņi: pamatlīmenis  A1, A2, vidējais līmenis B1, B2.”, LVA, 2016.  

Rakstītprasmes uzdevuma (B1) vērtēšana 

Uzrakstiet draugam/draudzenei e-pasta vēstuli: 
1) sasveicinieties, 
2) informējiet par sludinājumiem, salīdzinot tos, 
3) izvēlieties vienu no piedāvājumiem, 
4) pamatojiet savu izvēli, 
5) pajautājiet, kuru piedāvājumu izvēlētos draugs/draudzene, 
6) atvadieties! 

Uzrakstītā teksta apjoms  40–50 vārdu. 

Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (2 kritēriji x 4 punkti).  Ja rakstu darba apjoms ir mazāks par 25 vārdiem, tad 

uzrakstīto nevērtē (iegūst 0 punktu). 

 Satura izklāsts Gramatiskā pareizība 

4 Saturs pilnībā atbilst prasītajam. Izpildītas visas valodas 
funkcijas (6 darbības): sniegta informācija, veicot 
salīdzinājumu, izvēle, pamatojums, lūgta informācija no 
adresāta, ir pieklājības frāzes. Rakstītais ir patstāvīgs, 
izmantoti tikai nepieciešamie fakti no sludinājumiem. 

Ne vairāk kā  8 dažāda  
veida gramatiskās kļūdas, kas 
pieļaujamas B1 līmenī. 

3 Saturs atbilst prasītajam. Obligāti izpildītas svarīgākās no 
valodas darbībām: sniegta informācija, veicot vismaz 
minimālu salīdzinājumu, pamatojums, lūgta informācija 
no adresāta. Rakstītais pārsvarā ir patstāvīgs. 

Ne vairāk kā 12 dažāda veida 
gramatiskās kļūdas, kas 
pieļaujamas B1 līmenī. 

2 Saturs atbilst prasītajam. Izpildītas vismaz šādas valodas 
funkcijas: sniegta informācija, ir vismaz minimāls 
pamatojums. 
Pārsvarā izmantots teksts no sludinājumiem, taču tas 
organiski iekļauts pastāvīgā domas izklāstā. 

Ne vairāk kā 20 dažāda veida 
kļūdas, kas pieļaujamas B1 
līmenī. 

1 Saturs atbilst prasītajam, taču valodas funkcijas izpildītas 
tikai daļēji – pārsvarā informācija sniegta, taču trūkst 
salīdzinājuma, pamatojuma, nav lūgta informācija no 
adresāta.   
Pārsvarā pārrakstīts teksts no sludinājumiem. 

Regulāras dažāda veida 
gramatiskās kļūdas, arī tādas, kas 
raksturīgas pamata līmenī.   
Kļūdas netraucē uztvert rakstīto. 

0 Saturs daļēji atbilst prasītajam – nav izprasts uzdevums 
un valodas funkcijas nav izpildītas. Pārrakstīts 
sludinājumu teksts. 
 

Daudz dažāda 
veida gramatisko kļūdu. Dažos 
gadījumos kļūdu dēļ tekstu 
grūti uztvert. 

 

 



 

Runātprasmes uzdevuma (B1) vērtēšana 

Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (4 kritēriji x 2 punkti).   

 Informācijas sniegšana Informācijas 

iegūšana 

Domas izklāsts Gramatiskā 

pareizība 

2 Izvērsti un pēc būtības 

raksturo, formulē personīgo 

viedokli un salīdzina.  

Iegūst prasīto 

informāciju, 

formulējot visus 

jautājumus. 

Informāciju sniedz un 

iegūst bez grūtībām. 

Domas izklāsts ir 

precīzs un skaidrs. 

Cenšas runāt 

gramatiski pareizi 

(atbilstoši B1 

līmenim). Maz 

gramatisko kļūdu. 

1 Pārsvarā nosaucoši 

raksturo, īsi formulē 

personīgo viedokli, ar 

grūtībām salīdzina, minot 

elementāras pazīmes.  

Formulē tikai 

divus 

jautājumus. 

Informāciju sniedz un 

iegūst, izmantojot 

pietiekami precīzus 

formulējumus. Var būt 

leksikas izvēles 

grūtības. 

Ir gramatiskās 

kļūdas, kas 

pieļaujamas B1 

līmenī. 

0 Pārsvarā nosauc attēlā 

redzamo, ar grūtībām 

formulē personīgo viedokli, 

nespēj salīdzināt. 

Formulē tikai 

vienu 

jautājumu. 

Ierobežotais vārdu 

krājums neļauj precīzi 

un skaidri izteikties. 

Regulāri pieļauj 

gramatiskās kļūdas 

(arī pamata līmeņa 

kļūdas). 

 


