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DIAGNOSTICĒJOŠIE UZDEVUMI 

LATVIEŠU VALODAS PRASMES  

B2 LĪMENIM 



 

 

KLAUSĪŠANĀS UZDEVUMS  

1. uzdevums (B2) 

Klausieties informāciju! To jūs dzirdēsiet divas reizes. Papildiniet tekstu ar trūkstošajiem vārdiem 
atbilstoši dzirdētajam! 
 
 

Saistībā ar Latvijas simtgadi tiek īstenoti dažādi projekti. 

Viens no projektiem ir Stāstu sega Latvijai. Projekta rezultātā tiks darināta liela izmēra tekstilmozaīka. 

Tā sastāvēs no daudziem gabaliņiem. Segas gabaliņus darinās latvieši, kuri dzīvo 

____________________(1.) Latvijas. Tādā veidā ikviens no latviešiem ārzemēs, neskatoties uz viņa 

gadiem, dzīvesvietu un ____________________(2.) prasmi, varēs piedalīties vienreizīgās dāvanas 

radīšanā. Tā būs dāvana Latvijai, kuru mantos arī nākamās ____________________(3.). Interese par 

projektu ir ļaudīm dažādās valstīs.  Projektā vēlas piedalīties arī diasporas ____________________(4.), 

kas pulcējas vasaras vidusskolās, nometnēs. Projekta ____________________(5.) posmā segas gabaliņi 

no dažādām vietām pasaulē tiek sūtīti uz Latviju. Projekta nākamajā posmā  šuvējām no gabaliņiem sega 

ir ____________________(6.), kā arī ir jāizveido multimediju prezentācija,  lai cilvēki varētu tuvumā 

redzēt segas gabaliņus un stāstus, ko rakstījuši segas ____________________(7.). Projekta trešais 

posms būs 2018. gadā, kad Stāstu sega ceļos pa Latviju, bet Dziesmu un deju svētku laikā tiks izstādīta 

apskatei Latvijas Nacionālajā ____________________(8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LASĪŠANAS UZDEVUMS 

2. uzdevums (B2) 

 

Lasiet tekstu un tā fragmentus! Tukšajās vietās uz svītriņas ierakstiet atbilstošā fragmenta burtu! 
 
Savulaik Latvijas lepnuma ceremonijā nominācijā Jauniešu iedvesmotājs balvu saņēma Latvijas 

ielu vingrošanas sporta biedrības vadītājs Māris Šlēziņš.  C_ (0.) Tāds ir arī biedrības vadītājs Māris 

Šlēziņš, kura vadībā Latvijas ielu vingrošanas biedrība rīko bezmaksas treniņus, sacensības un festivālus 

bērniem visā Latvijā.  

Māris Šlēziņš pabijis daudzās skolās, kur stāstījis un rādījis skolēniem, cik interesanti var būt 

muskuļu treniņi uz parasta vingrošanas stieņa brīvā dabā. ____ (1.) Vingrošanu padara aizraujošu arī tas, 

ka atlētikas elementi tiek apvienoti ar stilīgu mūziku. Māris stāsta, ka primārais nosacījums ielu 

vingrošanas laukuma izveidē ir kaut vai vecs pievilkšanās stienis. ____ (2.) 

Latvijas ielu vingrošanas biedrību Māris Šlēziņš nodibināja 2009. gada vasarā.  

Mārim ir cieša pārliecība, ka sports var paglābt no nejaukā velniņa, kas pusaudžus vilina izmēģināt visu 

aizliegto un slikto. Tāds bijis arī viņš pats. ____ (3.) 

Atceroties savus pusaudža gadus, Māris ar lielu cieņu stāsta par savu vieglatlētikas treneri 

Regīnu Ābeltiņu. ____ (4.) „Neviens cilvēks manā dzīvē nav bijis tāds, kuru tik ļoti būtu respektējis. 

Sports un Regīna Ābeltiņa mani savā laikā noteikti paglāba no sliktajiem darbiem,” atzīst Māris. 

Ielu vingrošanas treniņos var piedalīties visi, neskatoties uz fizisko sagatavotību. ____ (5.) 

Pārsvarā vingro 13–18 gadus veci jaunieši. Treniņi notiek vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās. ____ (6.) Lai 

uzsāktu treniņus, vajadzīga tika vēlēšanās un no praktiskām lietām – ērts apģērbs. 

Māra Šlēziņa un viņa dibinātās biedrības svarīgākie mērķi ir attīstīt ielu vingrošanas kustību 

Latvijā un rīkot bērnu un jauniešu sacensības ielu vingrošanā. ____ (7.) 

Mārim ir izdevies sarīkot Latvijā pasaules ielu vingrošanas čempionātu, kurā piedalījās desmit 

dažādu valstu pārstāvji. ____ (8.) „Jā, mums sanāca! Nekad neesmu baidījies riskēt, vairāk biedē, ka 

kāds izdarīs manā vietā.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
A – Un katrā no pilsētām treniņu procesu uzrauga viens vai divi Latvijas ielu vingrošanas biedrības 
entuziasti.  
 
B – „Biju hiperaktīvs puika ar divām sejām. Viena – tā smaidīgā un pūkainā jeb labā, otra – sliktā, kuru 
velnēns dīdīja.” 
 
 
C – Šajā ceremonijā tiek godināti cilvēki, kas dara paši un palīdz citiem, kas dara vairāk, nekā kāds no 
viņiem varētu prasīt.  
 
D – Līdzās šiem mērķiem par svarīgu Māris uzskata arī veselīga dzīvesveida popularizēšanu bērnu un 
jauniešu vidū. 
 
E – Vecuma ierobežojuma treniņiem nav. 
 
F – Vingrošana notiek svaigā gaisā, turklāt garlaicīgā pievilkšanās tiek aizstāta ar dažādiem veikliem 
trikiem.  
 
G – Izcilā sportiste labi zinājusi, kā tikt galā ar žiperiem, kuriem pēc skolas nav kur likt enerģiju. 
 
H – Vēl ir svarīgi, lai vingrošanu pie stieņa uzraudzītu kāds biedrības vingrotājs. 
 
I – Sākotnējās bažas, ka tādas ielu vingrošanas lielvalstis kā ASV, Krievija, Ukraina vai Vācija latviešu 
veidoto federāciju neatzīs, nepiepildījās. 
 

 
(Pēc materiāliem presē) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

3. uzdevums (B2) 

Aplūkojiet diagrammu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Raksturojiet diagrammā redzamos aptaujas rezultātus! 
2. Salīdziniet dotos datus! 
3. Uzrakstiet, kuru sabiedriskā transporta līdzekli jūs uzskatāt par sev ērtāko un kāpēc? 
4. Kā jūs vērtējat sabiedriskā transporta pakalpojumus savā dzīvesvietā? 

 
Darba apjoms 60–70 vārdu. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Aptauja „Biežāk izmantotais transports ikdienā” 
Aptaujāti 1048 Rīgas iedzīvotāji. 
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RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 

 

4. uzdevums (B2) 

 

Izlasiet uzdevuma noteikumus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdomāšanās laiks – 2 minūtes 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavojiet IZVĒRSTU stāstījumu! 

Formulējiet SAVU  VIEDOKLI, atbildot uz šādiem jautājumiem: 

 Kuri mācību priekšmeti jums vislabāk patika skolas laikā? 
Kāpēc? 

 Kuri ir tie mācību priekšmeti, kas obligāti būtu jāapgūst skolas 
laikā? Pamatojiet savas domas! 

 Kāds, jūsuprāt, ir ideāls skolotājs?  

 Kāpēc, pēc jūsu domām, maz jauniešu izvēlas pedagoga 
profesiju? 

 Kā un cik daudz, jūsuprāt, skolā būtu jāizmanto modernās 
tehnoloģijas? Pamatojiet savas domas! 

 

 

 

 

 

 

 



Klausīšanās uzdevuma (B2) teksts. 

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

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, tiek īstenoti dažādi projekti. Klausieties informāciju par vienu no 
tiem. 
Stāstu sega Latvijai ir ilgtermiņa projekts, kurā tiks veidota lielizmēra tekstilmozaīka – sega no 
daudziem gabaliņiem. Tos darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām. Segas darināšana dos 
iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, 
vecuma vai valodas prasmes, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās 
paaudzes. Šajā projektā tiks veidota simboliska lielformāta sega, kurā tiks atspoguļotas diasporas 
latviešu kopienas un viņu daudzveidīgie dzīves gājumi ārpus Latvijas. Projekta rezultāts būs unikāla 
un krāšņa dāvana Latvijas simtgadei.  
Ļaudis no visām pasaules malām ir izteikuši vēlēšanos piedalīties segas veidošanā. Īrijas latvieši pat 
izveidojuši paši savu Facebook lapu – Īrijas latviešu stāstu sega. Tāpat projektā vēlas piedalīties 
diasporas jaunieši no dažādām vasaras vidusskolām, nometnēm, pulciņiem.  
Projekta pirmais posms līdz 2017. gada septembrim rit pilnā sparā – Stāstu segas gabaliņi tiek 
darināti un sūtīti uz Latviju. Līdz šim vairāki desmit i kvadrātiņu ir jau saņemti no atsaucīgajiem 
cilvēkiem, kuri kopā ar segas gabaliņiem atsūta arī to fotogrāfijas.  Šķiet, ka šī gada pavasaris un 
vasara būs ražīgs kvadrātiņu gatavošanas periods. Kvadrātiņi tiek gaidīti līdz 2017. gada augusta 
beigām. 
Otrajā posmā, no 2017. gada septembra līdz gada beigām, māksliniecei un šuvējām stāv priekšā 
liels darbs, no gabaliņiem sašujot segu un sagatavojot to izstādīšanai. Tāpat daudz darba būs 
datorspeciālistiem, kuri ievadīs datus un sagatavos multimediju prezentāciju. Tajā varēs detalizēti 
apskatīt individuālos kvadrātiņus un lasīt darinātāju stāstus.  
Projekta trešais posms paredzēts 2018. gadā, kad Stāstu sega apceļos Latviju, vēstot par to, kas 
mūs visus – gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošus latviešus – saliedē. 
2018. gadā Dziesmu un deju svētku laikā Stāstu segu izstādīs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
 

Klausīšanās uzdevuma (B2) teksts ar atbildēm 

Saistībā ar Latvijas simtgadi tiek īstenoti dažādi projekti. 
Viens no projektiem ir Stāstu sega Latvijai. Projekta rezultātā tiks darināta liela izmēra tekstilmozaīka. Tā 
sastāvēs no daudziem gabaliņiem.  Segas gabaliņus darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus (1.) Latvijas. 
Tādā veidā ikviens no latviešiem ārzemēs, neskatoties uz viņa gadiem, dzīvesvietu un valodas (2.) 
prasmi, varēs piedalīties vienreizīgās dāvanas radīšanā. Tā būs dāvana Latvijai, kuru mantos arī nākamās 
paaudzes (3.). Interese par projektu ir ļaudīm dažādās valstīs. Projektā vēlas piedalīties arī diasporas 
jaunieši (4.), kas pulcējas vasaras vidusskolās, nometnēs. 
2017. gadā projekta pirmajā (5.) posmā segas gabaliņi no dažādām vietām pasaulē tiek sūtīti uz Latviju. 
Projekta nākamajā posmā šuvējām no gabaliņiem sega ir jāsašuj (6.), kā arī ir jāizveido multimediju 
prezentācija, lai cilvēki varētu tuvumā redzēt segas gabaliņus un stāstus, ko rakstījuši segas  
darinātāji (7.). 
Projekta trešais posms būs 2018. gadā, kad Stāstu sega ceļos pa Latviju, bet Dziesmu un deju svētku 
laikā tiks izstādīta apskatei Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (8.). 
 

Lasīšanas uzdevuma (B2) atbildes 

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

F H B G E A D I 
 

 

https://www.facebook.com/irijasstastusega/?fref=ts


VĒRTĒŠANA 
 

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

Klausīšanās uzdevuma (B2) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 
Lasīšanas uzdevuma (B2) 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 (B2) vērtēšana 

1. Raksturojiet diagrammā redzamos aptaujas rezultātus. 
2. Salīdziniet iegūtos datus. 
3. Uzrakstiet, kuru sabiedriskā transporta līdzekli jūs uzskatāt par sev ērtāko un kāpēc? 
4. Kā jūs vērtējat sabiedriskā transporta pakalpojumus savā dzīvesvietā? 

 
Uzrakstītā teksta apjoms 60–70 vārdu. 

 
Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (4 kritēriji x 2 punkti).  Ja rakstu darba apjoms ir mazāks par 35 
vārdiem, tad uzrakstīto nevērtē (iegūst 0 punktu). 
 

 
 

Saturs Vārdu krājums un  
teksta organizācija 

Kļūdas 

Diagrammas apraksts Viedokļa 
formulēšana 

 

 
2 
 

Raksturoti un 
salīdzināti visi no 
diagrammas 
iegūstamie dati.  

Pārliecinoši 
dažādos aspektos 
(produkti, 
iepirkšanās vietas 
u. tml.) formulē 
savu pieredzi 
vērtējumu. 

Vārdu krājums ļauj precīzi un 
skaidri formulēt domu.  
Doma izklāstīta loģiski. 
Teksts ir plānveidīgs un 
pārdomāts. 
 

1–10 dažāda 
veida kļūdas, 
kas 
pieļaujamas 
B2 līmenim. 

 
 

1 
 

Raksturota un 
salīdzināta tikai daļa no 
datiem, taču būtiskākie 
dati ir raksturoti un 
salīdzināti.  
 

Neizvērsti formulē 
savu pieredzi un 
sniedz īsu 
vērtējumu. 

Ir neprecizitātes vārdu izvēlē. 
Doma izklāstīta pietiekami 
skaidri un loģiski. 
Teksts kopumā ir plānveidīgs. 
 

10–15 dažāda 
veida kļūdas, 
kas 
pieļaujamas 
B2 līmenim. 

 
0 
 

Īsi aprakstīti daži 
(1–2) diagrammas dati.  
Salīdzinājums ir 
minimāls (viens divi 
teikumi). 
 

Nosaucoši formulē 
savu pieredzi,  taču 
vērtējumu nespēj 
uzrakstīt. 
 
 

Vārdu izvēle ir neprecīza, 
jūtamas grūtības ierobežotā 
vārdu krājuma dēļ.  
Izklāsts nedaudz haotisks. 
 

Vairāk par 15 
dažāda veida 
kļūdām. 

 
 
 
 
 

 



Runātprasmes uzdevuma (B2) vērtēšana 

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

 

 Saturs un valodas funkciju 

izpilde 

Domas izklāsts Vārdu krājums Gramatiskā 

pareizība 

2 Vēstījums ir izvērsts, sniegtas 

atbildes uz visiem jautājumiem. 

Precīzi izpildītas prasītās 

funkcijas: viedokļa formulējums, 

pamatojums. 

Doma izklāstīta 

pārliecinoši, 

loģiski, 

patstāvīgi. 

Vārdu krājums ļauj 

precīzi un izvērsti 

formulēt domu. 

Runā gramatiski 
pareizi, 
sarežģītākās 
gramatiskās 
konstrukcijās 
pieļauj dažas 
kļūdas. 

1 Atbildes uz jautājumiem ir 

pārsvarā neizvērstas. Funkcijas 

izpildītas daļēji, piemēram, ir 

grūtības pamatojuma 

formulēšanā vai atbildēs uz 

sarežģītākajiem jautājumiem. 

Domas izklāsts 

dažviet ir 

nedrošs, ir 

nepamatotas 

pauzes, izklāsts 

nav pārdomāts. 

Vārdu izvēlē ir 

neprecizitātes. 

Vārdu krājums 

neļauj brīvi 

formulēt domu. 

Galvenokārt runā 
gramatiski pareizi, 
vairākkārt pieļauj 
kļūdas sarežģītās 
gramatiskās 
konstrukcijās. 
 

0 Atbildes sniegtas tikai uz daļu no 

jautājumiem. Ir grūtības 

pamatojumu formulēšanā. 

Iespējams, neizprot kādu no 

jautājumiem. 

Doma izklāstīta 

nepārliecinoši, 

haotiski. 

Nepieciešams 

atbalsts, 

pamudinājums. 

Vārdu krājums 

ierobežo spēju 

precīzi un skaidri 

formulēt domu. 

Nereti tiek atkāroti 

vieni un tie paši 

vārdi.  

Regulāri pieļauj 

kļūdas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


