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________________________ ____________________             __________________________________________ 
            (DATUMS)   (KODS)                       (PARAKSTS) 

                                                                       

A LĪMENIS 

 

RAKSTĪTPRASMES TESTS 
 

1. uzdevums (8 punkti) 

1. variants 
Izlasiet informāciju! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Aizpildiet anketu par Brigitu Langu! 
 

 

 

                  Vārds, uzvārds      Brigita Langa 

             1. Dzimums:         vīrietis        sieviete 

2.  Ģimenes stāvoklis:   precējusies     neprecējusies     

3.  Izglītība:   pamata       vidējā        augstākā 

4. Uzturēšanās ilgums Latvijā (mēneši) _________________________________ 

5.  Tautība _____ _________________________________________________ 

            6. Profesija   _____________________________________________________ 

           7.  Dzimtā pilsēta  _________________________________________________ 

           8. Nodarbošanās brīvajā laikā ________________________________________ 

Vāciete Brigita Langa kopā ar vīru Karlu tikai četrus mēnešus dzīvo 

Latvijā. Agrāk ģimene dzīvoja Berlīnē. Tur Brigita piedzima un ieguva 

izglītību. Viņa absolvēja Medicīnas augstskolu. Brigita ir ārste. Brigita 

labi prot angļu un krievu valodu. Brīvajā laikā Brigita spēlē tenisu. 
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1. uzdevums (8 punkti) 

 
2. variants 

Lasiet dialoga tekstu! 
 

― Labdien! Jums zvana Sandra Kalna. Es izlasīju jūsu darba sludinājumu. Es 
meklēju darbu. 

― Mūsu firma meklē pārdevēju un administratoru. Kurš darbs jūs interesē? 
― Gribu strādāt par administratori. 

― Kāda ir jūsu izglītība? 
― Man ir vidējā izglītība. Es pabeidzu Siguldas ģimnāziju. 

― Kāda ir jūsu darba pieredze? 
― Es trīs gadus strādāju par sekretāri. Es arī pašreiz strādāju par sekretāri 

Līgatnes pamatskolā. 
― Ko vēl jūs protat? 

― Es protu strādāt ar datoru, labi runāju angliski. 

― Skaidrs. Mūsu birojs ir Cēsīs. Kur jūs dzīvojat? 
– Pašreiz es dzīvoju Līgatnē, Saules ielā 7, bet pēc mēneša sākšu dzīvot Cēsīs.  

– Lūdzu, nosauciet savu elektroniskā pasta adresi. Mēs jums nosūtīsim 
pieteikuma veidlapu. 

– Mans e-pasts ir sandrak@gmail.lov. 
– Paldies! Lūdzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu un atsūtiet to mums. 

 
Palīdziet Sandrai aizpildīt pieteikuma veidlapu! 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIETEIKUMS darbam  
 
 

Vārds         Sandra                      Uzvārds _______________________ 

 
Izglītība (atzīmēt ar X) 

           Pamata              Vidējā              Augstākā                     
 
Kuru skolu vai augstskolu absolvēja?  
 
_____________________________________________________________________ 
                                                          (izglītības iestāde) 
 
Pašreizējā profesija ____________________________________________________ 
 
Pašreizējā darbavieta __________________________________________________ 
                                                             (iestādes nosaukums) 
 
Profesija, kurā grib strādāt? ________________________________________________ 
 
Kuras svešvalodas prot? __________________________________________________ 
 
E-pasta adrese ___________________________________ 
                                                                     
 
 



Pamata (A) līmeņa rakstītprasmes uzdevumu paraugs

   

Valsts izglītības satura centrs, 2019 

 

 

2. uzdevums (9 punkti) 
 

 
Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā!  

 
 

0. 
 

 

Jansonu ģimene nu jau četrus (četri) gadus dzīvo Latvijā.  
 

 
1. 

 

 
Tagad Jansoni īrē ___________________ (liela) māju Bauskā. 

 
2. 

 
Pie Jansonu ___________________ (māja) ir skaists dārzs. 

 

3.  

 

Dārzā zied puķes un ___________________ (augt) dažādi dārzeņi. 
 

 
 

4. Vecmāmiņa Anna priecājas par _________________ (savas) puķēm. 

5. Rihards Jansons un viņa sieva Berta pašreiz  __________________ 

(strādāt) privātuzņēmumā. 

6. Vecākie bērni __________________ (mācīties) skolā, bet jaunākie 

apmeklē bērnudārzu. 

 
7. 

 
 

 

8. 
  

 
 

9. 
 

 

Skola atrodas Bauskas ________________ (centrs). 

 
 

 

Jansonu darba diena sākas __________________ (astoņi) no rīta. 
 

 
 

Meit Katru gadu ģimene brauc uz ___________________ (Londona), kur vēl  

       arvien dzīvo viņu radi. 
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3. uzdevums (8 punkti) 

1. variants 
Izlasiet sludinājumu!  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Rakstiet e-pasta vēstuli draugam/draudzenei, kurā: 

     1) sasveicinieties; 
     2) aiciniet viņu kopā ar jums apmeklēt jauno sporta centru;  

     3) informējiet, kad jūs gribat apmeklēt centru; 
     4) cik būs jāmaksā; 

     5) kāpēc gribat kopā ar draugu/draudzeni apmeklēt centru. 
 

Rakstu darba apjoms – minimums 35 vārdi. 
 

Kam: draugs@mail.com 

Kas: es@mail.com 

Par sportu 

 

________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sporta centrs “Veselība” – 
treniņi gan grupās, gan individuāli 

 
Viena nodarbība – 7 eiro, mēneša abonements (8 reizes) – 50 eiro. 
Nodarbībām no plkst. 7.00 līdz 9.00 ir 30% atlaide. 
Sīkāka informācija: www.sportaklubs.com. 
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3. uzdevums (8 punkti) 

2. variants 

 

Iedomājieties, ka jūs izlasījāt reklāmu un vēlaties pieteikties 

piedāvātajos kursos! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uzrakstiet e-pastā vēstuli (10 – 15 vārdi), kurā: 
     1. Sasveicinieties. 

     2. Informējiet, kurus kursus gribat apmeklēt.  
     3. Jautājiet par kursu cenu un ilgumu. 

     4. Atsveicinieties. 

     5. Uzrakstiet, no kā ir vēstule. 
 

Rakstu darba apjoms – minimums 35 vārdi. 

 
Kam: abc@kursi.lat  

Kas: es@rakstu.com 

Par kursiem 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________ 

 

 
 

 

 
 

 

SIA „ABC” jauns kursu piedāvājums: 

 

 spāņu valoda (ar vai bez priekšzināšanām); 

 projektu vadība. 
 

Ja jūs tas interesē, rakstiet uz  abc@kursi.lat! 
 

mailto:abc@kursi.lat
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ATBILDES 

 
1. uzdevums 

 
1. sieviete 

2. precējusies 

3. augstākā 
4. 4 mēneši/4 mēnešus/četri mēneši/četrus mēnešus 
5. vāciete 

6. ārste / ārsts 
7. Berlīne  
8. spēlē tenisu / spēlēt tenisu 

 
                                                                     

1. Kalna 

2. Atzīmēts - augstākā 

3. Siguldas ģimnāziju/ģimnāzija 

3. sekretāre 

4. Līgatnes pamatskola 

5. administratore / administrators 

6. angļu valodu / angļu 

7. Atzīmēts – darba dienās no rīta 

8. sandrak@gmail.lov 
 

 
2. uzdevums 

 
1. lielu 

2. mājas 
3. aug 

4. savām 

5. strādā 
6. mācās 

7. centrā 
8. astoņos 

9. Londonu 
 

3. uzdevums 
 

Vērtējot rakstīšanas uzdevumu, ņem vērā atbilstošajam valodas prasmes 
līmenim izvirzītās prasības – skat. A.Šalme, I.Auziņa „Latviešu valodas 

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

 Ir atbildēts uz visiem jautājumiem saskaņā ar sludinājuma saturu. 
 Konkrētā valodas funkcija (lūgums, aicinājums, pateicība u.tml.) izpildīta, 

formulējums ir precīzs un skaidrs. 

 Izveidots saistīts teksts. Izmantoti vienkārši paplašināti teikumi. 
Var būt arī salikti teikumi, kuros izmantoti biežāk lietotie saistītājvārdi. 

 Doma izklāstīta loģiski un strukturēti.  
 Maz valodas prasmes pamata līmeņa prasībām atbilstošu gramatisko kļūdu. 

 


