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B LĪMENIS 

 

 

RAKSTĪTPRASMES TESTS 
 

1. uzdevums (7 punkti) 

1. variants 
 

 

Ierakstiet atbilstošo vārdu pareizajā formā!  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir tradicionāls kultūras (0) notikums 

Latvijā. Šos svētkus rīko vienu reizi __________________ (1) gados Rīgā. Kopš 

1873. ___________________ (2) tie ir bijuši 26 reizes. Mūsu laikos Dziesmu un 

deju svētkos ___________________ (3) aptuveni 40 000 dalībnieku (kori, deju 

kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras grupas, lauku kapelas u.c.). Svētku nedēļā 

dažādās pilsētas ____________________ (4) izskan koncerti, noris tautastērpu 

skates un teātru izrādes. Parasti pēdējās svētku ___________________ (5) rītā ir 

dalībnieku gājiens, bet viens no ______________________ (6) pasākumiem ir 

noslēguma koncerts Mežaparka ___________________ (7), kurā dalībnieki dzied 

arī kopā ar skatītājiem. 

    2018. gadā Dziesmu un deju svētki notika par godu valsts simtgadei.  

/Pēc preses materiāliem./ 

 
 

 
 

 

pieci kultūra lielais 

vietas diena estrāde 

piedalīties 

gads 
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1. uzdevums (7 punkti) 

2. variants 
 
 

Ierakstiet atbilstošo vārdu pareizajā formā!  
 

atklāt 
orķestris 
mūzika  

gads 
atrasties 

biļetes 
jaunais 

centrs 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Šī gada (0.) 5. jūnijā plkst. 16.00 pilsētas  

kultūras _____________(1.) notiks 

jauniešu pūtēju __________________(2.) koncerts. 

Klausītāji varēs dzirdēt gan klasisko,  

gan moderno__________________(3.).  

Tāpat būs iespēja aplūkot__________________(4.) kultūras centru,  

kuru tikai nesen __________________ (5.). 

Atgādinām, ka tagad kultūras centrs __________________ (6.)  

Dārza ielā 34.  

Par __________________(7.) iegādi interesēties  

pa tālruni 86332290 vai mājaslapā www.koncerti.go 
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2. uzdevums (12 punkti) 
 

1. variants 
 

Aplūkojiet diagrammu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksturojiet diagrammas datus un formulējiet savu viedokli par šādiem 

jautājumiem! 

1. Kas un cik lielā skaitā piedalījās aptaujā? 
2. Kādus datus aptaujā ieguva? 

3. Salīdziniet dotos datus saistībā ar vecuma grupām! 
4. Kāpēc, jūsuprāt, mājās gatavotus ēdienus uzskata par veselīgākiem 

nekā citur gatavotus? 
5. Kādi ir jūsu ēst gatavošanas paradumi? 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Aptaujā piedalījās 824 Latvijas iedzīvotāji. 

 

gandrīz katru dienu 2 – 3 reizes nedēļā negatavoju

14% 

35% 

51% 

68% 

25% 

7% 

Cik bieži ēdienu gatavojat mājās? 

jaunieši pieaugušie

Rakstu darba apjoms –  

minimums 80 vārdu. 
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2. uzdevums (12 punkti) 

 
2. variants 

 
Lasiet un uzrakstiet pārspriedumu, atbildot uz jautājumiem!  

 

 
 
Roberta viedoklis: 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

Haralda viedoklis: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kuram no viedokļiem jūs piekrītat? Kāpēc? 
2. Kāda ir jūsu pieredze un viedoklis attiecībā uz sportošanu ikdienā? 

Pamatojiet savas domas! 
 

Rakstu darba apjoms – minimums 80 vārdu. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

Sports – tā ir veselība. Ja cilvēks regulāri nesporto, nav jēgas 

ārstu apmeklējumiem vai medikamentu lietošanai. Un – jo vairāk 

sporto, jo labāk. Kas nesporto, tas nepārtraukti slimo. 
 

 

 

Domāju, ka ikvienam obligāti vismaz trīs reizes nedēļā būtu 

jāskrien, jāapmeklē trenažieru zāle vai jādodas uz baseinu. Var 

jau būt, ka sportošanu var aizstāt darbs laukos, svaigā gaisā. Par 

to vēl jādomā. 
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2. uzdevums (12 punkti) 

 
3. variants 

 
 
Iedomājieties, ka nedēļas nogalē gribat doties nelielā ekskursijā pa Latviju! 

Jums jāizvēlas, uz kuru vietu jūs dosieties. Izlasiet sludinājumus! 

 

 
Jūs gaida dabas parks „Lāči”!  

 
Piedāvājam: 
 tikšanos ar  interesantiem dzīvniekiem 
un putniem; 
 kafejnīcu brīvā dabā. 
 
Atrodamies Rīgas raj., Krimuldā. 
Tel. 23732709. 

  
Daugavpils botāniskais dārzs 

aicina: 
 

  apskatīt plašu augu kolekciju, 
  klausīties speciālistu lekcijas, 
  pusdienas ar 10% atlaidi. 
 
Sīkāka informācija: www.botdarzs.lv 

      
     Rakstu darbā:       1) salīdziniet abus sludinājumus; 

              2) izvēlieties vienu no piedāvājumiem; 
                                3) pamatojiet savu izvēli! 

 
Rakstu darba apjoms – minimums 80 vārdu. 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. uzdevums 
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3. uzdevums (6 punkti) 

1. variants 
 

Iedomājieties, ka jūs vēlaties draugam/draudzenei ieteikt pasākumu, par kuru 
izlasījāt šajā sludinājumā! Informējiet draugu/draudzeni par pasākumu  
e-pasta vēstulē! 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vēstulē: 
1) uzziniet, vai draugs/draudzene zina par šādu pasākumu; 

2) sniedziet informāciju par pasākumu (par tā saturu, laiku, cenu u.c.); 
3) iesakiet apmeklēt pasākumu; 
4) paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, vajadzētu šo pasākumu apmeklēt; 

5) atsveicinieties! 
Rakstu darba apjoms – minimums 50 vārdi. 

 

Kam: draugs@mail.go 

Kas:  es_tev@pasakums.go 

Par lekcijām 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Aicinām uz lekcijām “Latvija cauri gadsimtiem”! 

Šā gada 22. jūnijā plkst. 10.00 (ieejas maksa - 3 EUR) un  

plkst. 18.00 (ieejas maksa – 5 EUR). 

Lekciju cikla vadītājs - vēsturnieks Ivars Taurēns.  

Cena –. 
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3. uzdevums (6 punkti) 

2. variants 
 

Iedomājieties, ka jūs esat izlasījis/izlasījusi šādu sludinājumu un 
vēlaties apmeklēt šo semināru.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Uzrakstiet izglītības iestādei e-pasta vēstuli: 

1) sasveicinieties; 
2) informējiet, kāpēc vēlaties apmeklēt semināru; 

3) iegūstiet informāciju par semināra laiku un vietu;  

4) noskaidrojiet samaksas veidu par semināru; 
5) atsveicinieties! 

Rakstu darba apjoms – minimums 50  vārdi. 
 

Kam: izglitiba@tev.com 

No kā: es@intereses.com 

Par semināru 

  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mācību centrs „Gamma” aicina pieteikties 6 stundu semināram 

„Veselīga uztura nozīme”. 

Maksa 1 personai –  58 eiro. 

Pieteikumus un jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu 

izglitiba@tev.com 
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Atbildes 

1. uzdevums 

1. vienu 

2. piedalās 

3. nedēļā 

4. teātra 

5. dalībnieku 

6. lielākajiem / vislielākajiem 

7. skatītājiem 

 

Vērtējot rakstīšanas uzdevumus, 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. 

 
2. uzdevums 

 
 Raksturota visa informācija, ko iespējams iegūt no dotās diagrammas  

 Visi dotie dati salīdzināti atbilstoši prasībām. 
 Izvērsti un pārliecinoši formulēta sava pieredze / pausts savs viedoklis un 

tas ir pamatots. 

 Vārdu krājums ļauj precīzi un skaidri formulēt domu.  
 Doma izklāstīta saliktos paplašinātos teikumos. 

 Uzrakstīts plānveidīgs un pārdomāts teksts. 
 Rakstītā teksta apjoms atbilst prasītajam. 

 
 

3. uzdevums 
 

 Veiktas visas norādītās darbības (iegūst vai sniedz informāciju / paskaidro 
/ konkretizē / salīdzina / pamato u.c.). 

 Uzrakstītais atbilst teksta veidam (iesniegumam, e-pasta vēstulei, 
sludinājumam, reklāmai u.c.). 

 Doma izklāstīta skaidri, precīzi un plānveidīgi. 
 Ir izveidots saistīts teksts, izmantojot dažāda veida teikumus. 

 Dotā informācija loģiski papildināta ar saviem vārdiem. 

 Rakstītā teksta apjoms atbilst prasītajam. 
 

 
 

 
 


