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Klausīšanās prasme – B līmenis 

1. uzdevums 

Klausieties 3 paziņojumus! Katru paziņojumu jūs dzirdēsiet divas reizes. Atzīmējiet, vai 
apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 
 
Pirmais paziņojums 

Apgalvojums Pareizs Nepareizs 

Tiek sniegta informācija par laika apstākļiem Latvijā. 
 

X  

1. Latvijā būs daudz sniega un gaisa temperatūra būs ļoti 
zema. 
 

  

2. Nedēļas beigās laiks būs siltāks nekā nedēļas sākumā. 
 

  

 
Otrais paziņojums 

3. Autotransporta vadītājiem ierobežojumi noteikti sakarā ar 
ceļu remontdarbiem. 
 

  

4.Vienā no Kaļķu ielas posmiem nedrīkstēs apstāties un atstāt 
automašīnas piektdienas vakarā un sestdien agri no rīta. 
 

  

 
Trešais paziņojums 

5. Jelgavas bibliotēkā notiks pasākums, kurā piedalīsies 
detektīvromāna autore. 
 

  

6. Rakstnieces Indras Saliņas jaunā romāna nosaukums ir 
„Ziemas detektīvs”. 
 

  

 

 

  



2. uzdevums 

Klausieties paziņojumu! To jūs dzirdēsiet divas reizes. Virs svītras uzrakstiet paziņojumam 
atbilstošo informāciju! Skaitļus rakstiet ar cipariem. 
 
 

Klausītājus informē Vidzemes radio (0). 

Pasaules čempionāts kamaniņu sportā notiks no 13. līdz ___ (1) februārim. 

Šajā nozīmīgajā čempionātā piedalīsies sportisti no ___ (2) pasaules valstīm. 

Kamaniņu sporta sacensības atklās 13. februārī sešos vakarā Siguldas  

________________ (3) laukumā. 

Čempionāta otrajā dienā sacentīsies divnieku ekipāžas un __________________ (4). 

Pēdējā sacensību dienā pulksten _____ notiks uzvarētāju apbalvošana un vokālās grupas 

„Melodija” koncerts. 

Paralēli sacensībām notiks bezmaksas pasākumi, kuros __________________ (5) varēs 

izklaidēties kopā ar populāriem pasaku tēliem. 

 

 

  



Lasītprasme – B līmenis 

3. uzdevums 

Lasiet tekstu! 

Draudzeņu strīds 

 Tas notika nesen, pirms kādām pāris nedēļām, jaukā vasaras dienā. Laiks laukā 
patiešām bija jauks, spīdēja spoža saule, un pat visnopietnākajiem un drūmākajiem 
cilvēkiem gribējās smaidīt. 
 Rīgas centrā satikās divas draudzenes – Anna un Edīte. Vasaras mēnešus viņas pavadīja 
Jūrmalā – viena dzīvoja Saulkrastos, otra – Bulduros. Tajā dienā viņas bija nolēmušas 
satikties, lai iepirktos. Annai vajadzēja dažādas pārtikas preces, bet Edīte gribēja nopirkt 
jaunu lietussargu. Tā kā Annas dēlam tuvojās vārdadiena, draudzenes sāka apspriest, kādu 
kūku svinībām labāk uzcept. Viņas atcerējās dažādu kūku receptes. Edīte atcerējās kādas 
ābolkūkas recepti un pastāstīja to Annai. Izrādījās, ka Anna arī zina gandrīz tādu pašu 
recepti, tikai kūkas pagatavošanas veids bija atšķirīgs. 
 Draudzenes pat īsti nepamanīja, kā tas notika, kad viņas saprata, ka nestrīdas vairs tikai 
par kūkas recepti. Draudzenes strīdējās par jautājumiem, kuros viņu uzskati atšķīrās. Edīte 
uzskatīja, ka turēt mājās suni nav prātīgi, savukārt Annas dēls nesen bija atnesis mājās 
mazu kucēnu, un Annai pret to nebija iebildumu. Parasti draudzenes nestrīdējās, jo vispār 
viņu uzskati bija līdzīgi un viņas ļoti labi sapratās. Šoreiz strīds bija neizbēgams, viņu balsis 
kļuva spalgas un skaļas.   
 Strīds turpinājās, sievietes nespēja rimties, kamēr beidzot katra aizgāja uz savu pusi. 
Vismuļķīgākais bija tas, ka strīds bija sācies par ābolkūkas recepti. Tas nebūt nebija tik 
svarīgs jautājums, lai draudzenes sanaidotos. Konkrētā situācija rādīja, ka patiesībā šī 
strīdēšanās ir muļķīga un nožēlojama. Tā bija kā mēģinājums uzspiest otram cilvēkam savu 
viedokli, uzskatot to par vienīgo pareizo. 
 Pēc neilga laika, nokļuvušas mājās, abas sievietes pārdomāja savu muļķīgo izturēšanos. 
Gandrīz vienlaikus abas cēla telefona klausuli, lai piezvanītu viena otrai. Annai pirmajai 
izdevās sazvanīt Edīti. Viņas pārrunāja notikušo, un draudzība atkal bija atjaunota. Abas 
brīnījās, kā gan varējušas uzsākt strīdu par tik nenozīmīgu jautājumu – kūkas cepšanu.  
 Tautas gudrība vēsta, ka strīdos dzimst patiesība. Taču laikam ir svarīgi, kāds ir strīda 
vai diskusijas mērķis. Diemžēl šajā gadījumā draudzeņu strīds nenotika ar mērķi kopīgi radīt 
pēc iespējas labāku ābolkūkas recepti. Strīdam nebija pozitīva mērķa. Varbūt vienīgā 
patiesība, ko mums māca draudzeņu strīds, ir tā, ka nevajag ļauties strīdiem, jo tajos 
gandrīz vienmēr tiek sāpināts kāds tuvs cilvēks. Tāpēc labāk no strīdiem izvairīties.  
  

(Pēc preses materiāliem.) 

 

  



 

Apvelciet tekstam atbilstošās atbildes burtu! 

Kur vasarā dzīvoja abas 
draudzenes? 

A – Rīgā 
B – Jūrmalā. 
C – Liepājā. 
 

1. Kāpēc draudzenes satikās? A – Lai kopīgi ceptu ābolkūku. 
B – Lai veikalos kaut ko nopirktu. 
C – Lai apspriestu, kā svinēt Annas dēla 
vārdadienu. 
 

2. Kā sākās draudzeņu strīds? 
 

A – Viņas runāja par bērnu audzināšanu. 
B – Edītei nepatika, ka Annas mājā būs suns. 
C – Viņas pārrunāja, kā pareizi cept ābolkūku. 
 

3. Kas liecināja par to, ka abas 
sievietes ir dusmīgas? 

 

A – Viņas satraukti žestikulēja ar rokām. 
B – Viņas teica rupjības viena otrai. 
C – Viņu balsis kļuva arvien skaļākas. 
 

4. Kā draudzenes izturējās pēc 
strīda? 

A – Viņas bija dusmīgas un ilgi nesarunājās viena 
ar otru. 
B – Viņas bija pārsteigtas par savu rīcību. 
C – Viņas nolēma pārtraukt draudzību. 
 

5. Kāpēc uz draudzeņu strīdu 
nevar attiecināt vārdus, ka 
„strīdos dzimst patiesība”? 

A – Viņu strīds bija bezjēdzīgs. 
B – Šajā strīdā taisnība bija tikai vienai no 
draudzenēm.  
C – Tāpēc, ka neviena no viņām nezināja  
ābolkūkas recepti. 
 

6. Ko mums māca šis gadījums? 
 

A – Katram cilvēkam drīkst būt savi uzskati. 
B – Jebkuram strīdam vienmēr ir pozitīva nozīme. 
C – Uzvar tas, kurš runā skaļāk. 
 

 

  



4. uzdevums 

Izlasiet informāciju par personām un sludinājumus! Atrodiet katrai personai vai personu 
grupai piemērotu sludinājumu un lodziņā ierakstiet atbilstošā sludinājuma 
burtu! 
  
 Mirdza Andersone nesen sāka dzīvot Rīgā. Viņa pārcēlās no Jēkabpils uz Rīgu, 

jo pēc studijām sāka strādāt Rīgā advokātu birojā. Viņa vēlas dzīvoklī veikt 
kosmētisko remontu un meklē kādus strādniekus.   
 

D 

1. Kārlis Eglītis ir ļoti noslogots darbā, jo strādā lielā firmā par menedžeri. Viņš ir 
nolēmis pats remontēt dzīvokli. Kārlis ne tikai meklē kādu, kas viņam varētu 
palīdzēt remontdarbos, bet sniegtu arī vērtīgus padomus par dzīvokļa gaumīgu 
iekārtošanu. 
 

 

2. Inese Kauliņa dzīvo privātmājā Pārdaugavā. Nesen viņa konstatēja, ka mājai 
jāmaina jumts. Dobeles rajonā ir Ineses tēva māja, kurai arī vajadzētu jaunu 
jumtu. Inese vienojās ar vīru, ka finanšu līdzekļu pietiek, lai uzliktu jumtus 
abām mājām.  
 

 

3. Gintas Lapiņas dzīvoklī steidzīgi jāmaina elektrības kabeļi, jo tie rada dzīvībai 
bīstamus apstākļus. Lapiņas kundze ir pensionāre, un diemžēl viņas naudas 
līdzekļi ir ierobežoti, tādēļ viņa pakalpojumu vēlētos saņemt pēc iespējas lētāk. 
 

 

4. Igors Ivanovs nolēmis pirkt jaunas mēbeles dzīvojamajai istabai un virtuvei, 
tādēļ viņš interesējas, kurā veikalā var iegādāties kvalitatīvas, mūsdienīga 
dizaina mēbeles. 
 

 

5. Kristīne un Juris vēlas blakus savai privātmājai uzbūvēt pirti. Viņi abi ir darbā 
aizņemti ļaudis, tādēļ meklē firmu, kura veiktu visus celtniecības darbus. 
  

 

6. 
 
 
 

Arnis Vilciņš gatavojas precēties, un pirms kāzām grib izremontēt dzīvokli. 
Vienā no istabām viņš nolēmis mainīt arī interjeru, tādēļ vēlas atrast firmu, kas 
kvalitatīvi varētu veikt gan remontdarbus, gan izgatavot mēbeles. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  
Veikalā “Vilnis” plašā izvēlē modernas mēbeles 

jūsu mājas iekārtošanai.  
Mēbeļu piegāde Rīgā bez maksas. 

www.viljum@fab.lv. 

B 
Elektriķa pakalpojumi – kabeļu instalācija, 

remonts, materiālu piegāde. 
Pensionāriem atlaides. 

Zvanīt pa tālruni 9047820. 

C 
SIA “Jumti un durvis” plašā sortimentā piedāvā dažāda veida jumtu 

segumus un jumtu klāšanu, kā arī veic jumtu remontdarbus. 
SIA pakalpojumus veic visā Latvijā. 

Atlaides, ja pasūtījumā ir vairāk nekā viens objekts. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D  
Firma “Edvīns un partneri” piedāvā dažādus 

pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvokļu 

remontdarbiem. 

Strādnieki veiks remontdarbus ātri un kvalitatīvi. 

E 
 

SIA „Nams”– 
ceļam ēkas, mūrējam krāsnis un kamīnus. 
Veicam arī ēku iekšējās apdares darbus. 

Vairāk par mūsu pakalpojumiem sk. 
www.nams@hom.lv. 

 

 

F 
Firma “Māja un dārzs” 

garantē kvalitatīvu remontu un  
nodrošina dizainera pakalpojumus. 
Strādāsim kopīgi un palīdzēsim ar 

padomu! 

Uzziņas pa tālr. 47788216. 

G 
Būvējam dzīvojamās mājas un citas ēkas.  

Izgatavojam koka durvis, logus un mēbeles. 
Garantējam kvalitatīvu darbu. 

Pasūtījumus pieņem Rīgā, Griezes ielā 91. 



Valodas lietojums – B līmenis 

5. uzdevums 

Lasiet tekstu! No dotajiem vārdiem izvēlieties atbilstošo un ierakstiet šī vārda burtu 

teikumā! 

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs 

 Viens no muzejiem, kuru regulāri C (0) daudz interesentu, ir Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzejs. Muzeja ekspozīcija ____ (1) Rīgā un Jelgavā.  
 Muzeja apmeklētāji var ____ (2), kā vada vilcienus, kā darbojas dažādas ierīces. 
Dzelzceļa muzeja krājuma ____(3) kolekcija ir  lokomotīves, vagoni un cita sliežu ceļu tehnika.  
 Kopumā krājumos ir ap 20 tūkstoši vienību – fotogrāfijas, dokumenti, kartes, vilcienu 
kustības ____ (4), formas tērpi, stacijas inventāra priekšmeti. Tās ir liecības, kas sniedz 
daudzpusīgas ziņas par Latvijas dzelzceļa vēsturi kopš 19. gadsimta beigām. 
 Muzeja arhīvā un bibliotēkā ir daudz grāmatu un žurnālu par dzelzceļu, kas ____(5) 
interesi gandrīz ikvienā apmeklētājā. Konsultācijas un izziņas muzeja apmeklētājiem ____(6) 
profesionāli speciālisti. 
 

(Izmantoti materiāli no interneta vietnes http://www.railwaymuseum.lv/.) 

 
 
0 A – uzmeklē     B –  piemeklē     C – apmeklē 
1 A – uzturas       B –  atrodas        C – uzvedas    
2 A – uzzināt B –  sazināties     C – pārzināt  
3 A – gaišākā     B –  spilgtākā       C – spodrākā 
4 A – paraksti B – saraksti C – uzraksti 
5 A – rada B – raida C – rāda 
6 A – pasniedz    B – padod           C – sniedz   
 
 

 

  

http://www.railwaymuseum.lv/


6. uzdevums 

Izlasiet tekstu! No dotajiem vārdiem izvēlieties atbilstošo, pārveidojiet to vajadzīgajā formā 

un ierakstiet tekstā! 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 Ceļojot pa Latviju, jums var noderēt informācija par autostāvvietām (0). 

 Lielākajā daļā pilsētu un mazpilsētu par auto novietošanu ____________________(1) 

centrā darba dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00 ir jāmaksā. Maksa par auto novietošanu tiek 

iekasēta avansa veidā, izmantojot uz ietves esošos automātus vai nosūtot īsziņu uz norādīto 

tālruņa numuru.  

 Apmaksas automāta izsniegtā biļete jānovieto aiz automašīnas 

____________________(2) stikla, labi saskatāmā vietā.  

 Ja vēlaties savu automašīnu novietot ______________________(3) autostāvvietā, tad 

par šo pakalpojumu jums būs jāmaksā neatkarīgi no diennakts laika. Kad jūs būsiet samaksājis 

par apsargājamo autostāvvietu, pretī ___________________(4) čeku. 

 Visvairāk maksas autostāvvietu ir Rīgā, un tās izmanto daudz 

______________________(5). Izrādās, šādas autostāvvietas galvaspilsētā izveidotas salīdzinoši 

nesen – 1993. gada novembrī Basteja bulvārī gar ielas malu ___________________(6) pirmās 

pašvaldības maksas autostāvvietas Rīgā. Patlaban, pēc vairāk nekā desmit gadiem, 

galvaspilsētā ir 3012 maksas autostāvvietas. 

 

 (Pēc dažādiem interneta resursiem.) 

 
  

ierīkot priekšējais pilsēta 

apsargājama 

autobraucēji 

autostāvvietas 

saņemt 



Rakstītprasme – B līmenis 

7. uzdevums 

Izlasiet sludinājumu! Iedomājieties, ka jūs vēlaties kopā ar draugu/draudzeni apmeklēt šo 

izstādi! 

  

 

 

 

 

Uzrakstiet draugam/draudzenei e-pasta vēstuli:0, 

1) sasveicinieties; 
2) uzaiciniet draugu/draudzeni apmeklēt šo izstādi; 
3) informējiet, kad (datumu un laiku) vēlaties apmeklēt izstādi;  
4) uzrakstiet, kāpēc vēlaties apmeklēt izstādi; 
5) pajautājiet, ko draugs/draudzene domā par jūsu priekšlikumu; 
6) atsveicinieties! 

Rakstu darba apjoms 35 – 40 vārdu. 

Kam: draugs@satiekamies.go 

No kā: es@satiekamies.go 

Par izstādi 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Izstāžu zālē „Rīga” no 3. līdz 6. martam 

26. starptautiskā tūrisma izstāde. 

Vairāk nekā 100 tūrisma firmu jums piedāvās interesantākās 

atpūtas iespējas Latvijā un ārvalstīs.  

Ikviens varēs izvēlēties sev piemērotu ceļojumu. 

Izstādes darba laiks 10.00 – 22.00. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 



8. uzdevums 

 
Izlasiet informāciju! Uzrakstiet par to savu viedokli! 

 

 

 

 

 

 

Uzrakstiet: 

 Kur un kādas preces jūs visbiežāk pērkat? Pamatojiet savu izvēli! 

 Kā jūs vērtējat preču akciju nepieciešamību? Pamatojiet savu viedokli! 

 Kā jūs vērtējat iepirkšanos internetā? Kuras preces, pēc jūsu domām, varētu pirkt 
internetā un kuras – ne? 

Rakstu darba apjoms 60 – 70 vārdu. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Nesen Latvijā veica aptauju par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem. Aptaujas dati 

liecina, ka vairāk nekā 80% iedzīvotāju visbiežāk iepērkas lielveikalos, turklāt izmanto 

akcijas preču piedāvājumu. Daudziem pircējiem svarīgāka par kvalitāti ir preces zemā 

cena akciju laikā. Izrādās, ka daudzi iepērkas arī internetā. Pircējus nebiedē fakts, ka 

viņi izvēlēto preci nevar pārbaudīt, piemēram, pielaikot apavus vai apģērbu. Tomēr 

attieksme pret interneta veikaliem ir atšķirīga salīdzinājumā ar pircēju vienprātīgo 

atbalstu lielveikaliem. 

 



Runātprasme – B līmenis 

9. uzdevums 

Pedagoga teksts: 

1. Izlasiet sludinājumu! 

2. Iedomājieties, ka šis sludinājums jūs ir ieinteresējis! 

Veidojiet sarunu un uzdodiet vismaz 5 jautājumus, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par 

šo sludinājumu!  

 

Pedagogs iedod valodas apguvējam darba lapu ar 1 sludinājuma tekstu. 

Atbildot uz valodas apguvēja jautājumiem, sarunas partneris sniedz adekvātas, reālām 

situācijām tuvas atbildes.  

 

1. variants 

 

 

 

 

 

 

2. variants 

 

 

 

 

 

 

 

3. variants 

 

 

 

 

 

 

4. variants

 Konfekšu fabrika „Saldumiņš” aicina darbā  

pārdevēju fabrikas veikalā.  

Vairāk informācijas pa tālruni 64194509. 

 

Nesen nodibināts izglītības centrs piedāvā  

apmeklēt valodu kursus. 

 Vairāk informācijas var iegūt pa tālruni 29612701. 

 

Izīrē divistabu dzīvokli Ogrē (netālu no pilsētas centra). 

Zema komunālo maksājumu un īres cena. 

Interesēties pie īpašnieka pa tālruni 26658413. 

 

Sporta klubs „Saule” piedāvā dažāda veida nodarbības! 

Zvaniet: 75920138! 



10. uzdevums 

Aplūkojiet diagrammu un veiciet dotos uzdevumus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Aptauja „Svētku svinēšanas paradumi”  

(Aptauja notika Rīgā 2014. gadā, tika aptaujāti 2846 cilvēki.) 
 
 

 

 

Izveidojiet stāstījumu, veicot šādus uzdevumus: 

1) raksturojiet un salīdziniet aptaujas datus; 
2) pastāstiet par savām svētku svinēšanas tradīcijām (kurus svētkus un kā jūs tos svinat); 
3) kāda, jūsuprāt, ir svētku svinēšanas nozīme. 
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B līmeņa klausīšanās uzdevumu teksti 

 
Teksti skan normālā, dabiskā tempā. Tos lasa dzimtās (latviešu) valodas lietotājs (i). 

 
1. uzdevuma teksts 

 
1. paziņojums 

 
Latvijā šonedēļ valdīs ziema, tomēr bez liela sala. Tuvākajās dienās laiks būs skaidrs un uzspīdēs saule, 
bet naktīs visā valsts teritorijā nedaudz snigs.  
Nedēļas sākumā teritorijas lielākajā daļā vēl gaidāms neliels sals līdz – 4 grādiem, savukārt darba 
nedēļas beigās jau gaidāms atkusnis, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz + 2 grādiem. 
 

2. paziņojums 
 

Sakarā ar sniega tīrīšanas darbiem no piektdienas, 9. janvāra, pulksten 19.00 līdz sestdienas,  
10. janvāra,  pulksten 7.00 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielas posmā no 11. 
Novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.  
 
       3. paziņojums 
 
Šī gada 18. februārī pulksten 16.00 Jelgavas bibliotēkā notiks pasākums „Ziemas detektīvs”. Tajā būs 

tikšanās ar detektīvromānu rakstnieci Indru Saliņu. Tikai pirms nedēļas apgādā „Laima” izdots viņas 

jaunais romāns „Melnais runcis”. Aicinām lasītājus, kuriem patīk detektīvliteratūra, apmeklēt šo 

pasākumu, kas ikvienam – gan strādājošajiem, gan pensionāriem – būs par brīvu. 

2. uzdevuma teksts 

 

Vidzemes radio informē, ka no 13. līdz 15. februārim Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notiks 
pasaules čempionāts kamaniņu sportā. 
Šīs būs 2015. gada nozīmīgākās sacensības kamaniņu sportā. Plānots, ka sacensībās piedalīsies sportisti 
no 30 pasaules valstīm. 
Čempionāta atklāšanas ceremonija notiks 13. februārī pulksten 18.00 pilsētas Svētku laukumā.  
Visas trīs dienas laikā no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 notiks kamaniņu braucieni. Pirmajā dienā 
notiks priekšsacīkstes, otrajā dienā būs braucieni divnieku ekipāžām un sievietēm, bet trešajā dienā 
sacentīsies vīrieši.  
Sacensību trešās dienas vakarā pulksten 19.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks uzvarētāju 
apbalvošanas ceremonija un koncerts, kurā muzikālus sveicienus sniegs vokālā grupa „Melodija”.  
Sacensību laikā notiks sportiskas aktivitātes skatītājiem, kā arī dažādi izklaides pasākumi bērniem, 
kuros piedalīsies populāri pasaku tēli.  
Ieeja visos pasākumos būs bez maksas.  
 

(Izmantoti materiāli no preses izdevuma „Siguldas Novada Ziņas”, 2015, Nr.1) 

 


