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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 

Sarunā piedalās Latvijas Dabas fonda pārstāvis. 

Pareizs Nepareizs 

X  

1. Zemes stunda ir starptautisks pasākums.   

2. Zemes stunda un Jaunā gada sagaidīšana notiek vienā un tajā pašā 

laikā. 
  

3. Zemes stundas laikā jāizslēdz absolūti visas elektriskās iekārtas.   

4.  Akcijas mērķis ir aktualizēt jautājumu par klimata izmaiņām.   

5. Akcijas rīkotāji vēlas informēt sabiedrību par iespējamām dabas 

katastrofām. 
  

6. Zemes stundu pirmie organizēja Pasaules Dabas fonda pārstāvji 

Austrālijā. 
  

7. Latvija akcijā Zemes stunda sāka piedalīties 2008. gadā.   

8. Akcijā Zemes stunda drīkst piedalīties tikai tie Latvijas iedzīvotāji, kas 

strādā kādā uzņēmumā. 
  

 
 



LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

2. uzdevums (B1) 

Lasiet tekstus! Atrodiet katram reklāmas tekstam atbilstošo virsrakstu! Tabulā pretī teksta numuram 
ierakstiet atbilstošā virsraksta burtu! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez telefona un informācijas komunikāciju tehnoloģijām. 

Pilsētas izstāžu namā tikšanās ar informācijas tehnoloģiju nozares speciālistiem par to, kā droši 

lietot mobilos tālruņus un internetu. 

7. Aicinām uz seno automobiļu salidojumu Liepājā! Ar saviem retro automobiļiem te pulcēsies ne 

tikai Latvijas, bet arī kaimiņu valstu pārstāvji. Pilsētas ielās rūks dažādu laiku motori. Seno auto 

šarmu divas dienas varēs baudīt pilsētas iedzīvotāji un viesi. 

 
 

1. Vecrīgā atklāta interesanta izstāde par pulksteņiem no 17. līdz  20. gadsimtam. Izstādē 
apskatāmi vairāk nekā 150 pulksteņi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. 
 

3. Ja svētdienas rītā vēlaties baudīt muzikālas brokastis, tad dodieties uz Siguldu. Tur Livonijas 
ordeņa pilī vasaras svētdienas rītos varēs klausīties gan klasisko, gan mūsdienu mūziku. Muzicēs 
ansambļi, orķestri un dziedātāji. 
 
 
 

8. Jau vairāk nekā 10 gadu Latvijas galvaspilsētā notiek ziedu un dekoratīvo augu izstāde. Tas ir 

lielākais šāda veida pasākums Baltijas valstīs. Te apmeklētāji var iepazīties ar interesantiem 

augiem un ziediem, ko izaudzējuši dārzkopji. 

 

6. Ogres kultūras namā gleznotāja Alekša Sīmaņa darbu izstāde. Tajā redzamie darbi veltīti vienai 
pamattēmai – Latvijas likteņupes Daugavas attēlojumam. Mākslinieka darbos Daugavu un tās 
krastus var redzēt gan sniega un ledus klātus, gan pavasara un vasaras krāšņumā, gan rudens 
zeltainajā rotā. 

 

 

5. Strādāt kolektīvā ne vienmēr ir viegli, taču vēl grūtāk, ja esi kolektīva vadītājs. Kā komunicēt ar 
darbiniekiem, kā motivēt darbam un sasniegt vēlamos rezultātus – par šiem un citiem 
jautājumiem varēs uzzināt Sarmas Kalniņas vadītājā seminārā. 
 

4. Zemgales pilsēta Jelgava gaidīs smilšu mākslas cienītājus. Šogad 1000 tonnas smilšu 
pārvērtīsies dažādos tēlos. Smilšu figūras veidos 17 tēlnieki no dažādām valstīm. Viņi 
demonstrēs savu iztēli un spējas, veidojot skulptūras, kas būs saistītas ar teātra tēmu. 

 

2. Kā ik gadus dabas un skaistuma mīļotājus gaida Rundāles pils parks, kur var aplūkot rožu 

ziedēšanu. Ikvienu te gaidīs brīnišķīga pastaiga pa parku, baudot rožu smaržu un baroka pils 

greznumu.  

 



 
 
 
 
 

 

A – Smilšu fantāzijas 

B – Laikrāži cauri gadsimtiem 

C – Upes portrets cauri gadalaikiem 

D – Skanīgie rīti 

E – Rīgas ziedu balle 

F – Lai modernā saziņa būtu droša 

G – Rūcošie vectētiņi 

H – Skaistuma  pasaulē 

I – Darbnīca par darbu 
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RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

3. uzdevums (B1) 

Iedomājieties, ka izlasījāt šādus sludinājumus un vēlaties informēt par piedāvājumu 
draugu/draudzeni! 
 

 

Tūrisma aģentūra „Narcise” organizē 
divu dienu  

 ekskursiju uz Latgali 
(Aglona, Rēzekne, Preiļi, Līvāni). 

 

 
Koncerta apmeklējums Latgales vēstniecībā 
„Gors” (iekļauts ekskursijas maksā). 
   
Papildu informācija pa tālruni 32559947. 

 

  
Piedāvājam svētdien, 27. augustā, 

doties ekskursijā uz Zemgali – 
Bauska, Rundāle, Tērvete. 

 
Tērvetes parka apmeklējums (īpaši 
piemērots ģimenēm ar bērniem). 
Rundāles baroka pils apskate. 
 
 

Precīzāka informācija 
www.celslv.com 

 
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@kultura.go 

Par ekskursijām 
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RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 

4. uzdevums (B1) 

Aplūkojiet attēlus un veiciet uzdevumus! 

 

 Raksturojiet abas attēlos redzamās situācijas, salīdzinot tās! 

 Pastāstiet: 

1) kura profesija jums šķiet interesanta; 
2) kādu darbu jūs gribētu iemācīties darīt un kāpēc; 
3) par ko jūs gribējāt kļūt bērnībā. 

 

 Iedomājieties, ka Jūs meklējat jaunu darbu un esat darba intervijā. Uzdodiet 

jautājumus, lai iegūtu informāciju par: 

1) darba režīmu; 

2) atalgojumu; 

3) darba kolektīvu. 

 

 
 

 
 
 
 



 
Klausīšanās uzdevuma (B1) teksts. 

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

Klausieties žurnālista sarunu ar Latvijas Dabas fonda pārstāvi par vienu no Dabas aizsardzības 
pasākumiem – Zemes stundu. Daudzi klausītāji nemaz nezina, ko nozīmē Zemes stunda. Lūdzu, 
pastāstiet,  kas ir Zemes stunda? 
 
Tas ir pasākums, kas notiek visā pasaulē. Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides akcija. 
Līdzīgi kā Jaunā gada sagaidīšana, Zemes stunda tiek organizēta un svinēta ikvienā pasaules daļā, sekojot 
laika joslu plānojumam. Šī pasākuma laikā tā dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās 
elektriskās iekārtas uz vienu stundu no pulksten 20.30 līdz pulksten 21.30 pēc vietējā laika. Tradicionāli 
šī vides akcija notiek martā. 
 
Kāpēc notiek šāda akcija? 
 
Akcijas laikā iedzīvotāji, institūcijas, uzņēmumi, organizācijas ir aicināti simboliski uz vienu stundu 
izslēgt elektrību, lai tādējādi paustu savu atbalstu vides un klimata pārmaiņu problemātikai un 
nepieciešamajiem risinājumiem. Klimata izmaiņu sekas ir iespējams novērot visā pasaulē – kūstoši 
ledāji, jūras līmeņa celšanās, spēcīgākas vētras un plūdi, mazāk sniega ziemeļos un lielāks sausums 
dienvidos.  
Paredzams, ka šīs pārmaiņas turpināsies un ka ekstrēmas laikapstākļu izpausmes, kas rada tādus riskus 
kā plūdi un sausums, kļūs biežākas un intensīvākas. Akcijas rīkotāju mērķis nav biedēt ar dabas 
katastrofām, bet gan pastāstīt, kā paši iedzīvotāji ar savu rīcību var palīdzēt zemei taupīt tās resursus. 
Vienlaikus akcijas mērķis ir popularizētu elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. 
 

Kopš kura laika tiek atzīmēta Zemes stunda? 

Pirmo reizi Zemes stunda notika Sidnejā 2007. gada 31. martā, kad to aizsāka Pasaules Dabas fonda 
Austrālijas nodaļa, gadu vēlāk – 2008. gadā akcija norisinājās visā pasaulē 370 pilsētas, akcijā piedalījās 
50 miljoni cilvēku. Kopš 2008. gada akcijas dalībnieku skaitā ir arī Latvija. Ik gadus arvien vairāk 
pašvaldību rīko un ar dažādiem pasākumiem atzīmē Zemes stundu.  
Ikviens ir aicināts piedalīties ikgadējā Zemes stundā. Katrs var uz stundu izslēgt gaismu savā mājā, 
dzīvoklī, istabā, kā arī aicināt draugus, radus, kolēģus kaimiņus piedalīties akcijā. Tāpat daudzu 
pašvaldību iedzīvotāji, uzņēmumu un iestāžu darbinieki var piedalīties kopīgos pasākumos par vides 
tematiku Zemes stundas laikā vai arī pirms un pēc tās.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATBILDES 

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 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

F B H D A I C G E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Auziņa, I., Šalme, A. 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 patstāvīgā 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, pārliecinoši 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


