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KLAUSĪŠANĀS PRASMES UZDEVUMS  

1. uzdevums (C1) 

Klausieties informāciju! To jūs dzirdēsiet divas reizes. Atzīmējiet, vai 
apgalvojums ir pareizs vai nepareizs, vai tekstā par to nav informācijas! 

 

Apgalvojums Pareizs Nepareizs Tekstā par 
to nav 

informācijas 

1. Darba organizācija ar elastīgu darba laiku nozīmē, 

ka ikviens darbinieks ierodas darbā, kad vēlas. 

   

2.  Neraugoties uz moderno darba organizāciju, 

darbs ar ārzemju filiālēm ir saistīts ar regulāriem 

ārvalstu komandējumiem.  

   

3. Elastīgs darba laiks darbiniekiem ļauj neilgā laikā 

iegūt pieredzi darbā ar dažādu valstu un tautu 

kolēģiem. 

   

4. Elastīga darba laika ieviešana samazina 

uzņēmuma izmaksas darbinieku algošanai. 

   

5. Elastīgs darba laiks kā viena no darba 

organizācijas formām ir tieši saistīta ar darba devēja 

attieksmi pret darbinieku, respektējot viņa 

vajadzības. 

   

6. Perspektīvā darbs attālinātā formā bez konkrētas 

darbavietas būs vienīgā efektīvā darba organizācijas 

forma. 

   

 

 

 



 

LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

2. uzdevums (C1) 

 
Lasiet tekstu no gleznotāja Ulda Zemzara atmiņu grāmatas! Virs svītras 

uzrakstiet atbilstošā teksta fragmenta burtu! 

 

  Ar vārdu "mākslinieki" man galvenokārt saistās gleznotāji. Pats esmu gleznotājs, 
apguvis krāsu mākslas amatu, un pazīstu arī daudzus savus kolēģus gan no pagātnes, gan 
tagadnē. Bet kā un kāpēc es kļuvu par gleznotāju? 

   Reiz māte no skolas pārnesa gleznu – skolā esot ienācis kāds mākslinieks ar 
bildēm un skolotāju istabā starpbrīdī atsējis savu paku, izrādījis un piedāvājis gleznas, ja 

kāds varbūt gribētu pirkt.   F  (0.) Vairāki skolotāji paņēmuši, arī mana māte izvēlējusies 
vienu – rudzupuķes starp garām smilgām bumbveida stikla vāzē. Zilivioletie ziedi ir dūšīgi 
pagriezušies pretī skatītājam, un stikla trauks nepārprotami spīd. Es tad vēl negāju skolā 

un īstu gleznu tik tuvu nebiju pētījis, ja neņem vērā eksotisku palmu bildi, kas karājās virs 
dīvāna tēvoča Teodora Rīgas dzīvoklī. Viņš teica: „Tas man ir Purvītis." Tāpēc ka gleznas 

stūrī bija paraksts – Puriņš. _____(1.) Mūs nemaz tik viegli nevarēja "paķert uz muļķi". 
Bez rudzupuķēm mums mājās bija vēl trīs bildes: tēva un mātes kāzu fotogrāfija ovālā 
rāmī zem stikla un divas nelielas glezniņas ar rozēm apaļos dreijātos rāmīšos, arī kāda 

amatiera darbs. _____(2.) Tuvinieki un paziņas, kas iegriezās pie mums, to apbrīnoja. 
Bet, kā sauca mākslinieku, to māte nebija pajautājusi. Paraksts bija nesalasāms – tikai divi 

burti.  
Vienus no pirmajiem iespaidiem par mākslinieku guvu turpat Mellužos. Kāds 

mākslinieks te uzradās un pārstāvēja sevi pavisam atklāti. _____(3.) Ietves malā pie 

tirgus laukuma viņš apsēdās zemē un zīmēja vientuļu mājiņu melna meža malā, un 
mājiņas logā spīdēja uguntiņa. Katrā bildē viņam kaut kur esot uguntiņa, bet cilvēki teica: 

„Irbītis ir jucis. Revolūcijas laikā no uguņiem pārbaidīts." Taču bērniem tā nelikās. Pie viņa 
salasījās daudz mazo skatītāju, kas uzdeva viņam dažādus jautājumus. Tā bija karsta jūlija 
diena, bet Irbītis ar balto krītu uzšvīkoja tumšajai mājiņai apsnigušu jumtu un arī visu 

uzkalniņu baltu. _____(4.) Par šādu atbildi arī man bija ko pārdomāt. Cik brīnumaina 
padarīšana tā gleznošana, ka tā var radīt nereālu, brīnumainu pasauli. 

  Es zīmēju jau kopš mazotnes, jo biju slimīgs bērns un man bieži ar apsietu kaklu 
nācās nīkt istabā, kad citi puikas ārā sita bumbu. Zīmēšana bija manas rotaļas. Es zīmēju 

visu, kas man šķita varens. Automobiļi un lidmašīnas tad vēl bija liels brīnums, izpletņlēcēji 
un ūdenslīdēji arī. Iespaidīgi likās arī gājieni ar zeltķiverainiem ugunsdzēsējiem, kad tie 
svinīgi virzījās garām pa prospektu. Tiem visiem zīmēju garus degunus un lielas ausis. Vēl 

man patika arī, kā vilciens ripo pa tiltu pāri Lielupei… Tēvs tolaik strādāja veikalā un atnesa 
uz māju zīmēšanai derīgu ietinamo papīru, sasēja lielas burtnīcas, un es varēju tajās bilžot, 

cik vien jaudas. _____(5.) Sākums manai muzikālajai izglītībai bija klavierspēles 
nodarbības pie mātes māsas. Es gāju pie viņas norādītajā laikā ar iesācēja nošu albumu 
padusē. Viņa ierādīja, kā pianistam pareizi jātur roka, kā ar pirkstiem līdzīgi āmuriņiem 

jāpiesit un kārtīgi jāskaita līdzi: vien-si, di-vi, tri-i-si-i, četri. Tomēr es paliku pie tā, ka 
labāk par klavierspēli man tomēr patīk zīmēšana. _____(6.) Viņa vēlējās, lai es kā pili 

uzzīmēju mūsu dzimtas veco māju. Man gan šķita, ka viņas māja tomēr neizskatās pēc 
pils… Un kur nu vēl daudzie koki apkārt, zaros miljoniem lapu… Kā to visu spēšu uzzīmēt?  

 

(Pēc Ulda Zemzara atmiņu grāmatas.) 

 

 



 

 

A – Bet mēs visi smējāmies. Slaveno gleznotāju Vilhelmu Purvīti taču visi labi zināja pēc 

attēliem žurnālā „Atpūta", kur bieži tika nodrukāti viņa bērzi ar atspīdumu pavasara 

ūdeņos. 

B – „Tu laikam dienās būsi mākslinieks," radi un kaimiņi mēļoja. Bet es pretojos, jo 

nešaubīgi gribēju kļūt par lidotāju. „Ai, tas nebūs labi," mana krustmāte iebilda. 

„Lidmašīnas var nokrist zemē." Bērnībā man bija arī laba balss, un es ar prieku dziedāju. 

C – Tagad jaunā rudzupuķu glezna papildināja šo “kolekciju” un tika godam pakarināta 

vidusistabā visredzamākajā vietā. 

D – „Kāpēc jūs zīmējat ziemu? Tagad taču ir vasara," bērni brīnījās. „Lai būtu vēsāk, lai 

mums nebūtu tik karsti," mākslinieks atbildēja. 

E – „Fui! Par gleznotāju gan nemācies, tie visi ir nabagi," iebilda tante. „Un kleķerē tikai 

šķības būdas vien, tikai šķības un greizas vien. Vai tad nevar uzzīmēt arī kādu skaistu pili?" 

F – Viņa pakā bijuši puķu pušķi ar zelta bronzu iekrāsotos koka rāmīšos un galvenais – 

pavisam lēti. 

G – Tas bija Irbītis – īstajā vārdā Voldemārs Irbe – Latvijā tikpat plaši pazīstams kā 

Purvītis. Nosušķējies, basām kājām un apaudzis ar bārdu, padusē maišelis ar krāsu 

krītiņiem, rokā bilžu kartoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

3. uzdevums (C1) 

Rakstiet pārspriedumu, atbildot uz jautājumiem! 
 
1. Paskaidrojiet, kā jūs izprotat Antuāna de Sent-Ekziperī teicienu „Cilvēks atklāj sevi, 

kad mērojas spēkiem ar šķērsli”! 

2. Izklāstiet, kā jūsu dzīvē ir īstenojusies šī atziņa! 

3. Kas, jūsuprāt, visvairāk norūda un pilnveidoto cilvēku garīgi? 

 
 

Darba apjoms 100–110 vārdu.  
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RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 

 
4. uzdevums (C1) 

Lasiet informāciju! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

1. Lūdzu, formulējiet tekstā minēto tematu! 

2. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? 

3. Kāpēc jūs tā domājat? 

4. Kāda būtu jūsu izvēle, ja jums piedāvātu dzīvot laukos?  

5. Kāda, jūsuprāt, ir lauku dzīves pozitīvā un negatīvā puse?  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Pēdējos gados aizvien vairāk dzirdam par cilvēkiem, kuri nolēmuši 

atstāt dzīvi trokšņainā pilsētā, lai pārceltos uz kādu ciemu vai pat 
dziļākiem laukiem. 

Tie nebūt nav pilsētas drūzmas un dzīves nogurdināti sirmgalvji, bet 
lielākoties jaunas ģimenes ar bērniem. Ja kādam no viņiem pajautā, vai 

šo rīcību nenožēlo, visbiežāk atbilde ir – tas ir bijis labākais lēmums 
viņu dzīvē. Protams, domas dalās. Gandrīz ikviens, kas ir pārcēlies uz 

laukiem vai grasās to darīt, ir pārdomājis lauku dzīves plusus un 
mīnusus. Varbūt der par to padomāt? 
 

\ 



 

 
 
 

Klausīšanās uzdevuma (C1) teksts. 
Teksts dabiskā tempā skan audioierakstā vai arī to nolasa dzimtās (latviešu) 

valodas lietotājs(-i). 

 
Elastīgs darbs, šķiet, kļuvis par modes vārdu, bet ko tas īsti nozīmē darbiniekiem un 

darba devējam? Par šo problēmu izsakās kāda uzņēmuma vadītājs.  
Mūsu uzņēmums deviņās valstīs nodarbina vairāk nekā 120 darbinieku. Tāpēc elastīgs 
darba laiks ir ne tikai daļa no uzņēmuma darba organizācijas, bet arī nepieciešamība, kas 

ļauj pielāgoties atšķirīgajām laika joslām, ja darbinieks no Latvijas biroja vada ārzemju 
filiāles.  

Vārdu kopu – elastīgs darba laiks – nevajadzētu jaukt ar domu, ka darbinieks var nākt un 
doties prom, cikos vēlas, jo elastīga darba formas ir daudz plašākas. Mūsu gadījumā tā ir 
iespēja strādāt attālināti no jebkuras vietas, pārvaldot pavisam citu valsti vai pat 

ģeogrāfisko reģionu. 
Ir pienācis laiks, kad internets nojauc jebkādas attāluma barjeras. Tāpēc esam 

izveidojuši virtuālo birojnīcu darbam ārzemēs, taču tur strādāt ārzemēs nenozīmē doties 
nepārtrauktās darba vizītēs uz ārvalstīm. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju risinājumu 

iespējām, kā arī Latvijas pamatoti izslavētajam interneta ātrumam un pieejamībai, mums 
ir plašas iespējas koordinēt jebkurus darba procesus, atrodoties kaut vai parkā uz soliņa. 
Elastīgo darba laiku jau pirms laba laika intensīvi sāka izmantot dažādi ārvalstu 

uzņēmumi, kuriem bija pārstāvniecības Latvijā. Tas Latvijas darbiniekiem deva iespējas 
strādāt starptautiski un ļoti īsā laikā iegūt multinacionālu darba pieredzi. Šobrīd arī mēs 

darām to pašu, nojaukdami attāluma barjeras. Digitālā pasaule ir pavērusi jaunas 
iespējas, un tu vari būt Latvijas speciālists, kurš strādā ar Gruzijas tirgu, bet to var darīt 
tepat no Latvijas. Vienīgi jārēķinās ar laika joslu atšķirībām. Protams, jāņem vērā, ka ir 

dažāda līmeņa un veida uzdevumi, kurus ir iespējams pildīt noteiktās vidēs. Piemēram, ja 
bieži jādodas uz sapulcēm un nepieciešamas pārrunas ar konkrētiem sava uzņēmuma vai 

partneruzņēmuma darbiniekiem, tad efektīvāk ir izmantot birojam tuvumā esošo 
kafejnīcu vai uzņēmuma pārrunu telpas. 
Jebkura veiksmīga uzņēmuma pamatā ir cieņa pret tā darbiniekiem. Cilvēks ir pati 

būtiskākā biznesa sastāvdaļa, un uzņēmumam ir jāciena darbinieku spēja plānot pašiem 
savu darba laiku un uzdevumu izpildi. Darbinieki var justies sociāli droši, ka darba devējs 

atbalsta viņu nepieciešamību paņemt brīvu dienu vai dažas stundas darba laikā sev 
svarīgo jautājumu sakārtošanai. Mums ir darbinieki, kas nāk uz darbu jau septiņos no 
rīta, kaut arī darbs Latvijas birojā sākas deviņos. Toties viņi var doties ātrāk prom. 

Parasti tas ir saistīts ar darbu ārvalstu filiālēs, kuras atrodas citās laika zonās, vai iespēju 
pašiem plānot savu darba laiku. Mūsu uzņēmumā valda princips – uzticība atmaksājas 

divkārt. 
Kāda būs nākotne? Cilvēku darba efektivitāti ar dažādiem rīkiem var uzlabot, taču diez 
vai dažu desmitu gadu tālā nākotnē piedzīvosim laiku, kad darba vidi pilnībā varēs aizstāt 

ar virtuālo realitāti vai kādu citu tehnoloģiju. Līdzīgi kā daudzi paredzēja drukāto grāmatu 
norietu, kas tā arī nav noticis, arī darba vietas, visticamāk, nekļūs simtprocentīgi 

virtuālas. 
 

 (Pēc materiāla presē) 

 

 

 

 



 

 

ATBILDES 

 

Klausīšanās uzdevuma (C1) atbildes 

 Pareizs Nepareizs Tekstā par to 
 nav informācijas 

1.   x  

2.    x  

3.  x   

4.     x 

5.  x   

6.   x  

 

 Lasīšanas uzdevuma (C1) atbildes 

 

0. – F 

1. – A 

2. – C 

3. – G 

4. – D 

5. – B 

6. – E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VĒRTĒŠANA 
 

Vērtējums ir pozitīvs, ja iegūti vismaz 12 punkti no maksimālajiem 24 punktiem. 
 

Klausīšanās uzdevuma (C1) maksimālais punktu skaits – 6 punkti. 
Lasīšanas uzdevuma (C1) maksimālais punktu skaits – 6 punkti. 
Vērtējot rakstītprasmes un runātprasmes uzdevumus (īpaši – vārdu krājumu un 

gramatiskās kļūdas), ir jāņem vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim 

izvirzītās prasības – skat. Auziņa, I., Šalme, A.  Latviešu valodas prasmes līmeņi:  

augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas. LVA, 2016.  

Rakstītprasmes uzdevuma (C1) vērtēšana 

Rakstiet pārspriedumu, atbildot uz jautājumiem! 
 

1. Paskaidrojiet, kā jūs izprotat Antuāna de Sent-Ekziperī teicienu „Cilvēks atklāj sevi, 
kad mērojas spēkiem ar šķērsli”! 
2. Izklāstiet, kā jūsu dzīvē ir īstenojusies šī atziņa! 

3. Kas, jūsuprāt, visvairāk norūda un pilnveidoto cilvēku garīgi? 
 

Darba apjoms 100–110 vārdu. 

 

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti (3 kritēriji x 2 punkti). Ja uzrakstītā teksta apjoms ir 

mazāk par 50 vārdiem, darbu nevērtē. 

 Saturs Tekstveide Gramatiskā 

pareizība 

2 Izvērsti atbildēts uz visiem 

jautājumiem.  
Skaidri formulēts un 
pamatots personiskais 

viedoklis un izpratne par 
izteikumu. 

 

Loģisks, precīzs un 

strukturēts domas izklāsts.  
 

Maz (1–5) dažāda 

veida  gramatisko 
kļūdu. 

1 1. variants. 

Ir atbildes tikai uz diviem 
jautājumiem. 
 

2. variants. 
Ir atbildes uz visiem 

jautājumiem, taču tās ir 
vispārīgas, bez personiskās 

attieksmes. Nepārliecinoši 
skaidro izteikumu. 
 

Domas izklāstā vietumis 

trūkst loģiskuma. 
Ir dažas neprecizitātes vārdu 
izvēlē. 

 

Ne vairāk kā 6–10 

dažāda veida 
gramatiskās kļūdas. 

0 Ir atbilde tikai uz vienu 
jautājumu. 

 

Domas izklāstā trūkst 
loģiskuma.  

Ir regulāras neprecizitātes 
vārdu izvēlē. 

Vairāk par 10 dažāda 
veida gramatiskajām 

kļūdām. 
 

 



 

 

 

Runātprasmes uzdevuma (C1) vērtēšana 

Uzdevums 

1. Lūdzu, formulējiet tekstā minēto tematu! 
2. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? 
3. Kāpēc jūs tā domājat? 

4. Kāda būtu jūsu izvēle, ja jums piedāvātu dzīvot laukos?  
5. Kāda, jūsuprāt, ir lauku dzīves pozitīvā un negatīvā puse?  

 
Maksimālais punktu skaits – 6 punkti (3 kritēriji x 2 punkti).  

 Uzdevuma izpilde 
 (valodas funkciju izpilde – 

viedokļa paušana, salīdzināšana, 

pamatošana) 
 

Domas izklāsts Gramatiskā 
pareizība 

2 Atbild uz visiem jautājumiem, 
pārliecinoši formulējot savu 

attieksmi, personisko viedokli, 
spēj to pamatot. 

Izsakās brīvi un 
plaši. 

Loģisks, precīzs un 
pārdomāts domas 
izklāsts. 

Runā gramatiski 
pareizi, pieļauj dažas 

kļūdas, lietojot 
sarežģītas 
gramatiskās 

konstrukcijas. 
 

1 1. variants. 
Atbild uz visiem jautājumiem, 

taču vispārīgi. Nepārliecinoši 
formulē savu viedokli un pamato 
to. 

 
2. variants. 

Atbild tikai uz diviem vai trim 
jautājumiem, taču pietiekami 
izvērsti un pārliecinoši. 

 

Izsakās pietiekami 
brīvi. Domas izklāsts 

vietumis nav 
pārdomāts.  
Ir dažas 

neprecizitātes vārdu 
izvēlē. 

  

Pārsvarā runā 
gramatiski  

pareizi, pieļauj 
kļūdas sarežģītās 
gramatiskās 

konstrukcijās. 

0 Atbild tikai uz vienu jautājumu. Domas izklāstā 

trūkst loģiskuma. Ir 
regulāras 

neprecizitātes vārdu 
izvēlē.  

Regulāri pieļauj 

gramatiskās kļūdas. 

 


