
 
 

 

 

 

(atbildes un rakstu daļas vērtēšanas kritēriji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnosticējošā pārbaudījuma struktūra

 
Diagnosticējošā pārbaudījuma mērķis — noteikt valodas lietotāja prasmes 

un zināšanas atbilstoši konkrētam valodas prasmes līmenim 
 

 

Prasme Uzdevuma mērķis Testelementi  
 

Iegūstamais 
punktu skaits 

Lasīšana 
 

Detaļu (arī atsevišķu vārdu nozīmes) 
un vispārīga satura izpratne dažādas 

tematikas un atšķirīgu stilu, žanru 
tekstos 

1.–8. 8 

Valodas 
lietojums 

Vārdu krājums, sinonīmija un līdzīgas 
nozīmes vārdu pareizs lietojums 

9.–16. 8 

Valodas 
lietojums 

 

Vārddarināšana, pareizrakstība, 
pieturzīmju lietojums 

 
17.–48. 

 
32 

Rakstīšana 

 

Pārspriedums 

(180–200 vārdu) 
 Saturs 
 Domas izklāsta kvalitāte 

 Pareizība 
 

 9  

Vērtējot rakstītprasmes  uzdevumus, ir jāņem vērā atbilstošajam valodas 
prasmes līmenim izvirzītās prasības.  Sk. A. Šalme, I. Auziņa (2016). 

„Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas.”, 
LVA. 

 

KOPĀ (maksimālais)  
 

57 

 
Atbilstība prasībām — vismaz ¾ no maksimālā punktu skaita (40 punkti) 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Uzdevumi un atbildes 

 

1. uzdevums 

1. variants 

1.–4. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, vai apgalvojums atbilst informācijai tekstā! 

 
Nesen izdota jauna grāmata — Latvijas Universitātes profesores Sanitas 

Osipovas monogrāfija tiesību vēsturē „Eiropas tiesību priekšvēsture”. Izdevumā 

autore detalizēti aprakstījusi un analizējusi seno tautu — Senās Ēģiptes, Divupes, 
Izraēlas un Grieķijas — tiesību vēsturi. „Zināt tiesību vēsturi tāpat kā vēsturi 

nepieciešams, lai labāk saprastu ne tikai pagātni, bet arī tagadni, t. i., pasauli, kurā 
pašlaik dzīvojam. Lai izprastu mūsdienu tiesības, vispirms jāiepazīstas ar romiešu 
tiesībām. Savukārt, lai saprastu romiešu tiesības un novērtētu, ko romieši ienesuši 

jaunu tiesību pasaulē, nepieciešams zināt, kas šajā jomā ticis izdarīts arī vēl pirms 
romiešiem,” izdevuma ievadā atzīmē tā zinātniskais redaktors, LU Vēstures un 

filozofijas fakultātes profesors Harijs Tumans. 
No grāmatas satura secināms, ka tiesību vēsture nav vis aizsākusies Senajā 

Romā, kā ierasts domāt, bet gan krietni agrāk. Jaunais izdevums lasītājam dos 

iespēju iepazīt iepriekš neizzinātās romiešu tiesību priekšvēstures laika tiesības. 
Izdevumā bagātīgi izmantoti konkrētā laika perioda tiesību vēstures fakti, 

likumi, aplūkota to piemērošana. Autores pētījums uzskatāms par nozīmīgu soli gan 
tiesību vēstures, gan visas civilizācijas vēstures izzināšanā. Tas ir pirmais seno tautu 

tiesību vēstures apkopojums latviešu valodā un palīdzēs labāk izprast arī mūsdienu 
tiesību sistēmu, vēsturi, kultūru un citus sabiedrībā notiekošos procesus. Līdz ar to 
grāmata būs noderīga ne tikai juristiem un vēsturniekiem, bet ikvienam, kas vēlas 

iegūt plašākas zināšanas seno civilizāciju un tiesību vēsturē.  
(Pēc materiāliem tīmekļa vietnē) 

 

 

Apgalvojums Atbilst Neatbilst 

 

1. Grāmatā aplūkota tiesību vēsture vairākās tautās vēl pirms 

Senās Romas laika.  

x  

2. Grāmatas zinātniskais redaktors norāda, ka zināšanas par 

tiesību vēsturi ir svarīgas, lai izprastu tagadnē notiekošus 
procesus. 

x  

3. Grāmata ir pirmais dažādo mūsdienu tiesību sistēmu 
apkopojums latviešu valodā.  

 x 

4. Profesores Sanitas Osipovas monogrāfijas vienīgie adresāti ir 
profesionāli vēsturnieki un juristi. 

 x 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
2. variants 

1.–4. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, vai apgalvojums atbilst informācijai tekstā! 

 
Līgas Purmales glezniecība apvieno divas parasti nesavienojamas sfēras — kā 

viegli uztverama un skaista lieta iejūsmina un aizkustina neierobežoti plašu mākslas 
mīļotāju loku ar visām no tā izrietošajām sekām, tomēr vienlaikus paliek godājama 
objekta statusā arī mākslas ekspertu piesardzīgi nīgrajos prātos. Tāpēc viņas 

glezniecību neapdraud ieslīgšana aizmirstībā pat mūsdienu strauji mainīgajā 
informācijas gūzmā. No mākslas vēstures puses to nodrošina mākslinieces daiļrades 

atskaites punkts — pievēršanās fotoreālismam (jeb hiperreālismam, jeb 
superreālismam) XX gadsimta 70. gadu vidū. Tas arvien vēl nav sevi izsmēlis un 
turpina dažādi modificēties. 

No estētikas kā filozofijas nozares puses nebeidzami saistoši šķiet ar 
glezniecības palīdzību šķetināt realitātes un mākslas attiecības, kas vēl jo 

aizraujošākas un daudznozīmīgākas tehnoloģiju iespaidā ir vērtušās XXI gadsimtā. 
Savukārt tautas balss un mākslas tirgus Līgu Purmali jau sen ir pieņēmuši kā savējo 
un ar viņas populārajām miglas ainām koriģējuši profesionāļu noteikto kanonu — 

priekšstatu par to, kāda Latvijas māksla ir īstenībā un šodien. 
(Pēc materiāliem tīmekļa vietnēs) 

 

 

Apgalvojums Atbilst Neatbilst 

1. Līgas Purmales glezniecība ir saprotama un sniedz estētisku 
baudu skatītājiem, taču mākslas eksperti to nevērtē augstu.  

 x 

2. Mākslinieces stilu raksturo XX gadsimta 70. gadu 
hiperreālisms. 

x  

3. Tehnoloģiju laikmetā mākslas un īstenības attiecības ir 
kļuvušas vienkāršas un neinteresantas. 

 x 

4. Līgas Purmales gleznas patīk skatītājiem. x  

 

 

3. variants 

1.–4. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, vai apgalvojums atbilst informācijai tekstā! 
 

 Andra Akmentiņa romāns „Skolotāji” sērijā „Mēs. Latvija, XX gadsimts” veic 
interesantu gaisa cilpu, atkal aizvedot lasītāju atpakaļ uz 50.–60. gadiem, tā dēvēto 

Hruščova atkusni, kuru savos darbos skāruši arī vairāki citi sērijas autori. Tomēr 
Andris Akmentiņš ar romānu piedāvā īpatnēju filtru, caur kuru uzlūkot šo neilgo, 
tomēr zīmīgo laikposmu, — lauku skolas un skolotāja tēlu kā simbolu un kritēriju 

notiekošajam, taču arī reālistiska vēstījuma pamatu. 
 Ievadā autors min faktu, ka kāds viņa tuvinieks skolotājs Hruščova laikā 

pāragri miris no pārkaršanas saulē, otrs tajā pašā laikā — no sala. Karstums un 
aukstums „Skolotāju” kontekstā kļūst par metaforiskiem jēdzieniem, kas raksturo 



 
 

laikmetu, — no vienas puses, „atkūst” agrīnā sociālistiskā reālisma ledus laikmets, 

no otras —, krasās uzskatu svārstības laikā, kad pēc Staļina nāves neviens vairs īsti 
nezināja, kas atļauts, kas ne. Kā šādā „neviendabīgā temperatūrā” dzīvoja un 

izdzīvoja mūsu vecāku un vecvecāku paaudze, un kas bija viņu skolotāji — gan 
klasē, gan ārpus tās? 
 Romānā ar ikdienas skarbo realitāti savdabīgi kontrastē liriskās atkāpes —

katras nodaļas sākumā ievietotās latviešu dzejnieku rindas, kurās klišejiski apdainoti 
padomju dzīves jaukumi. Tas atsauc atmiņā karstuma un aukstuma metaforu: visu 

romānu caurauž neuzbāzīgi ironiski akcentēti kontrasti — kamēr skolēni aktu zālē 
skandē patriotiskas dziesmas par mieru, tuvējā mežā tiek nomērķētas ballistiskās 

raķetes. Šie kontrasti, šķiet, arī ir būtiskākā toņkārta, kas padara „Skolotājus” par 
trāpīgu laikmeta vērojumu, par spīti teksta lēkājošajai iekšējai temperatūrai. 
 „Skolotāji” visai veiksmīgi portretē izvēlēto laikmetu, piedāvājot daudz 

vēsturiski saistošu detaļu un spilgtu momentu. 
(Pēc materiāliem tīmekļa vietnēs) 

 
 

Apgalvojums Atbilst Neatbilst 

1. Romāns „Skolotāji” ir gandrīz vienīgais romāns mūsdienu 

latviešu literatūrā, kas portretē 20. gadsimtu.  

 x 

2. Andra Akmentiņa romāns ir fantastikas žanra darbs ar 

sirreālistisku vēstījumu par Hruščova laiku. 

 x 

3. Rakstnieks, izmantojot savu vecāku un vecvecāku tēlus, 

simboliski attēlo visu 20. gadsimta Latvijas vēsturi. 

 x 

4. Romānā pagājušā gadsimta 50.–60. gadi atklāti kā pretrunu 

pilns laiks. 

x  

 
 
 

 

  



 
 

2. uzdevums 

 

1. variants 

5.–8. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, kurš izteiciens attiecas uz izklāstīto situāciju! 
 

Gandrīz ikviena cilvēka dzīvē ir periodi, kad šķiet — rūpes un problēmas nekad 
nebeigsies. Liekas, ka visa pasaule nostājusies pret tevi. Tādos brīžos ir grūti 

pārliecināt sevi, ka drūmais laiks paies un būs priecīgi un jauki notikumi. Bet ir jātic, 
ka ikvienai tumšai svītrai seko gaišās. Dzīve nav ne melna, ne balta. 

A  Gads gadam brālis. 

B  Katrai rozei savi ērkšķi. 

 

Tagad ir plašas iespējas studēt un strādāt ārzemēs. Un ne vienam vien ir 
jāizvērtē šo iespēju plusi un mīnusi. Konkurētspējīga alga, teicami dzīves apstākļi, 

augsts sabiedrības labklājības līmenis — to varam baudīt daudzās zemēs. Un tomēr 
cilvēki atgriežas savā dzimtenē, mājās, jo te ir viņu radi, draugi. Laikam jau ne 
vienmēr turība un komforts garantē harmonisku un dvēseliski piepildītu dzīvi. 

A  Visur ir maize ar garozu. 

B  Tēva mājās garoza gardāka nekā svešās mājās cepetis. 

 
 

2. variants 

5.–8. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, kurš izteiciens attiecas uz izklāstīto situāciju! 

 

Nereti gadās, ka mums jāveic ļoti sarežģīti pienākumi. Darbs šķiet grūts un 
nepaveicams. Bieži šādās reizēs mēs atsakāmies no darāmā, baidoties, ka nespēsim 

uzdevumu izpildīt. Tomēr jāatceras, ka, neriskējot un nepārvarot sevi, rezultātu 
neuzzināsim un mērķi nesasniegsim. Varbūt tomēr ir vērts mēģināt? 

A  Nepārcelsi kāju pār slieksni, neieiesi istabā. 

B  Kādu putru izvārīsi, tādu ēdīsi. 

 

Ko darīt, ja darba ir tik daudz, ka neredzi tiem ne gala, ne malas? Tu mēģini 
darīt te vienu, te otru darbu — dažu pabeidz, bet dažs paliek nedarīts. Un tad vēl 

stresa un steigas apstākļos gadās kļūmes. Laikam jau pareizākais ir šādos brīžos pēc 
iespējas mierīgāk un prātīgāk noteikt prioritātes, apzinoties, ka visu vienlaikus izdarīt 
nevar. 

A  Ar gudru galvu un lēnu prātu tālāk tiksi.    

B  Darbs dara darītāju. 

 

 



 
 

3. variants 

5.–8. testelements 

Lasiet un atzīmējiet, kurš izteiciens attiecas uz izklāstīto situāciju! 

 
Cilvēki ir atšķirīgi — vienam tīk strādāt vienatnē, citam — lielā kolektīvā. Lai tā 

būtu! Taču ir situācijas un uzdevumi, kas vienatnē nav paveicami. Ne velti daudz tiek 

spriests par komandas darba nozīmi — par to, kā izkopt prasmi strādāt komandā, un 
arī to, kā vadīt komandu. Lielā talka, Dziesmu un deju svētki — tie ir spilgtākie 

piemēri Latvijā, kas demonstrē kopīgā darba spēku un sasniegumus. 

A  Viena bezdelīga vasaru nenes. 

B  Paša prāts — salds un gards. 

 

Cik daudz mēs patiesi sadzirdam no tā, ko mums stāsta kolēģis darbavietā, 

diktors radio vai televīzijā, radinieks, draugs, bērni? Ir jāapzinās, ka vārdi ‘klausīties’ 
un ‘dzirdēt’ nav viens un tas pats. Svarīgi ir nevis vienkārši noklausīties, bet 

sadzirdēt teikto. Tieši sadzirdēšana nodrošina savstarpējo komunikāciju, kas ir tik 
svarīga jebkurā situācijā — vai tā būtu ikdienas saruna ar tuviniekiem, vai sanāksme 
darbavietā. 

A  Netici ausīm, bet tici acīm. 

B  Ne katrs var dzirdēt, kam ausis. 

 

 

 
  



 
 

3. uzdevums 
 

1. variants 

9.–16. testelements 

Lasiet tekstu!  
Iepretim katram dotajam vārdam vai vārdu savienojumam izrakstiet no 

teksta sinonīmu vai nozīmes ziņā līdzīgu vārdu vai vārdu savienojumu!  
 

 
Klimata izmaiņas, to ietekme uz jebkuru nozari un cilvēku rada 

nepieciešamību arvien vairāk popularizēt zaļo dzīvesveidu. 
Kā galvenais kavējošais faktors, lai īstenotu videi un klimatam draudzīgāku 

dzīvesveidu, visbiežāk tiek minētas izmaksas. Ir gana daudz politiķu un uzņēmēju, 

kas vides aizsardzību pretstata biznesam un peļņai. Taču jāatzīst, ka nav vairs tie 
laiki — jau šobrīd, nevis tālā, spožā nākotnē, uzņēmumi saredz peļņas iespējas 

jaunās tehnoloģijās un jaunā attieksmē pret vidi. Laiki mainās — saule un vējš 
enerģijas ražošanā ir priekšgalā. Pērn bija ļoti daudz runu par to, ka jāaizsargā 
ogļraču darbavietas un tāpēc zinātnieku iedomas jāsūta ratā. Tādu viedokli varēja 

dzirdēt no lielvalsts otrpus Atlantijas okeānam. Tomēr pēc pēdējiem datiem ASV tikai 
74 tūkstoši cilvēku ir nodarbināti ogļu industrijā, turpretī saules un vēja enerģijas 

nozarē strādā aptuveni pusmiljons cilvēku. Tas nozīmē, ka ogļu rakšanu, 
transportēšanu un dedzināšanu var uzskatīt nevis par nozari, bet gan par dārgu un 
ne pārāk veselīgu hobiju. Un tā tas arī ir jāsauc. Turklāt fosilā kurināmā nozarēs 

nodarbināto skaits turpina sarukt, bet saules enerģijas nozarē nodarbināto skaits ik 
gadu pieaug par 20 procentiem.  

(Pēc materiāliem tīmekļa vietnēs) 
 
 
 

 

9. apstāklis  

10. labvēlīgāku 
11. tagad 
12. pagājušajā gadā 

13. nav jāņem vērā 
14. vaļasprieku 

15. samazināties  
16. katru 

 

faktors 

draudzīgāku 
šobrīd 
pērn 

jāsūta ratā 
hobiju 

sarukt 
ik 

 

 

 

 

 

2. variants 

9.–16. testelements 

Lasiet tekstu!  

Iepretim katram dotajam vārdam vai vārdu savienojumam izrakstiet no 
teksta sinonīmu vai nozīmes ziņā līdzīgu vārdu vai vārdu savienojumu!  

  

 Līgatnes papīrfabrika ir vecākais papīrrūpniecības uzņēmums Latvijā. Par tās 

sākotni tiek uzskatīta neliela ražotne 1815. gadā, kas palēnām izveidojās par labāko 
papīra ražotāju un gatavoja izmeklētu šķirņu papīru ar ūdenszīmēm. 



 
 

 20. gadsimta 30. gados Līgatnes papīrfabrika piedzīvoja uzplaukumu. Tajā bija 

tā laika modernākā ražošanas iekārta, un tā bija viena no izcilākajām smalkā papīra 
fabrikām Eiropā. Papīru eksportēja uz visām piecām pasaules daļām. 

 Kad dodamies uz Līgatni, varam novērtēt, ka papīrfabrikai savulaik mērķtiecīgi 
un apzināti izvēlēta vieta Līgatnes upes tuvumā. Tā ir viena no straujākajām Latvijas 
upēm ar lielu ūdens kritumu, tāpēc ūdens ir auksts un tajā ir maz organisko vielu. 

Tas ir svarīgi, jo šāds ūdens garantē to, ka ūdens cauruļvadi neaizsērēs un papīrs 
būs kvalitatīvs.  

 No upes izsūknētais ūdens vispirms cirkulē četrus metrus dziļā baseinā. No 
šejienes tas nokļūst katlu mājā un ražošanas telpās. Papīra atkārtota pārstrāde 

sākas milzīgos hidrošķaidītājos — ar jaudīga motora palīdzību te sabērtais papīrs tiek 
savienots ar ūdeni un izšķīdināts. Papīra masa nokļūst zemāk esošajās iekārtās, kas 
tiek dēvētas par dzirnavām. Tur to samaļ. Pēc malšanas papīra koncentrācija šajā 

masā ir tikai četri procenti, tāpēc tā izskatās kā brūns ūdens. Šķidrā masa, izlīdzināta 
plānā slānī, turpina ceļu pa speciāliem sietiem. 

 Garā rindā izvietotajās iekārtās šī masa piedzīvo vēl ne mazums pārvērtību, jo 
rezultātā tiek iegūts papīrs, kurā mitrums vairs ir tikai nepilni desmit procenti. 

(Pēc materiāliem tīmekļa vietnēs) 

 

 

 
 

9. smalku 

10. izveda 
11. kādreiz 

12. nosaka 
13. spēcīga 
14. sauktas 

15. īpašiem 
16. pārmaiņu 

 

izmeklētu 

eksportēja 
savulaik 

garantē 
jaudīga 
dēvētas 

speciāliem 
pārvērtību 

 

 

 
 
3. variants 

9.–16. testelements 

Lasiet tekstu!  

Iepretim katram dotajam vārdam vai vārdu savienojumam izrakstiet no 
teksta sinonīmu vai nozīmes ziņā līdzīgu vārdu vai vārdu savienojumu!  
 

Gudrā māja ir automatizēta ēku vadības sistēma, kurā apvienotas vairākas 
tehnoloģijas, kas mājas iemītniekiem ļauj pārvaldīt savu mājokli un tajā notiekošo, 
kā arī rada maksimālu drošību un ir energoefektīva. Ar šo sistēmu iespējams 

kontrolēt apgaismojumu, apkuri telpās, ventilāciju, radio un televīziju, attālināti 
parūpēties par saviem četrkājainajiem mājas mīluļiem, kā arī par drošību mājoklī. 

Gudro māju tehnoloģiskos risinājumus ir iespējams ieprogrammēt un izveidot 
atbilstoši ikviena cilvēka vēlmēm, ikdienas režīmam, īpatnībām un nepieciešamībai.  

Viena no būtiskākajām gudrās mājas priekšrocībām ir ērtības faktors — vadīt 

un kontrolēt mājoklī notiekošo iespējams arī tad, ja esat tālu prom. 
Neatkarīgi no tā, vai atrodaties ceļojumā Karību salās vai arī dusat saldā 

miegā turpat mājoklī, automatizētā ēku vadības sistēma piedāvā dažādus 
risinājumus, kā parūpēties par mājokļa drošību. Papildus signalizācijai un video 

novērošanas kamerām mājoklī iespējams uzstādīt sistēmu, kas imitē cilvēku 



 
 

klātbūtni telpā. Tiem, kas atrodas ārpus ēkas, radīsies iespaids, ka mājās tik tiešām 

kāds ir — no rīta tiks atvērti aizkari, savukārt vakarā tie tiks aizvērti, tāpat, 
iestājoties krēslai, ieslēgsies gaisma un televizors, savukārt naktī tie tiks izslēgti. 

Tāpat automātiski iespējams ieslēgt arī radio vai balsis, kas imitē sarunu. 
Sargāšanas mērķiem iespējams izmantot klimata kontroles sistēmu, kas 

uztver pat ļoti īslaicīgas gaisa temperatūras vai mitruma izmaiņas.  
(Pēc materiāliem tīmekļa vietnēs) 

 

 

 
 

9. iedzīvotājiem 
10. pārbaudīt 

11. vajadzībai 
12. svarīgākajām 

13. guļat 
14. novietot 
15. atdarina  

16. var 

 

iemītniekiem 
kontrolēt 

nepieciešamībai 
būtiskākajiem 

dusat 
uzstādīt 
imitē 

iespējams 
 

 

 

 

  



 
 

4. uzdevums 
 

 

1. variants 

17.–24. testelements 

Atrodiet katrā teikumā nepareizi lietotu vai kļūdaini uzrakstītu vārdu! 
Uzrakstiet to pareizi! 

 
Profesionālo skolu audzekņiem maksā stipendiju. 

 

audzēkņiem 

Pieceļaties, lai dotu sēdvietu gados vecākiem 
pasažieriem! 

 

Piecelieties 

Šajās telpās smēķēt nevar, tas ir stingri aizliegts. 

 

nedrīkst 

Lūdzu, nākat ieņemt labākās vietas! 

 

nāciet 

Vakar Saeimā tika apspriezts Izglītības likums. 
 

apspriests 

Komandējumā es noteikti ņemšu līdz datoru. 
 

līdzi 

Ikvienam cilvēkam savas dzīves laikā esot jāiestāda 
koku. 

 
koks 
 

Viena no populārākajām augstskolām ir Latvijas 
tehniskā universitāte. 

 

 
Tehniskā 

 
 

 
 

 
 

2. variants 

17.–24. testelements 

Atrodiet katrā teikumā nepareizi lietotu vai kļūdaini uzrakstītu vārdu! 

Uzrakstiet to pareizi! 
 

Aktieris savu jubileju neskaita par īpašu 

notikumu. 
 

 

neuzskata 
 

Vasaras rītos es parasti pamožos agri. 

 

pamostos 

Vai jums ir patstāvīgā uzturēšanās atļauja?  

 

pastāvīgā 

Mums jānoskaidro, kāds no skolēniem 
piedalīsies matemātikas olimpiādē. 

 

kurš 

Katram skolēnam vasaras brīvlaikā jāizlasa 

grāmatu par kādu Latviešu rakstnieku. 
 

 

grāmata 

Es nepiekrītu viedoklim, kad šī ir laba filma. ka 



 
 

 

Pedagogiem piekrīt liela loma bērna 
personības attīstībā. 

 

ir 

Jaunā skolotāja tikai pirms gada absolvēja 
ģeogrāfijas fakultāti. 

 

Ģeogrāfijas 

 

 

 

3. variants 

17.–24. testelements 

Atrodiet katrā teikumā nepareizi lietotu vai kļūdaini uzrakstītu vārdu! 
Uzrakstiet to pareizi! 

 

Naudu par teātra biļetēm atgriezīs tikai pēc nedēļas. 
 

atdos 

Lūdzu, ciemiņi, nāciet iekšā zālē un apsēžaties! 
 

apsēdieties 

Šī ēka ir nozīmīga tādēļ, kad līdz mūsdienām 
saglabājusies savā pirmatnējā veidolā.  
 

ka 

Uzdevums katram jāveic pastāvīgi, proti, bez citu 
palīdzības. 

 

patstāvīgi 

Vispirms jums uzmanīgi jānoklausās uzdevuma 
noteikumus. 

 

noteikumi 

Konferencē piedalījās zinātnieki no vairākām Eiropas 

savienības valstīm. 
 

Savienības 

Sakiet, lūdzu, cikos būs nākošais vilciens uz Ogri? 

 

nākamais 

 
Šajā romānā iet runa par divu cilvēku sarežģītajām 

attiecībām. 
 

 

ir 
 

 

 

 
  



 
 

5. uzdevums 

 

1. variants 

25.–32. testelements 

Ievietojiet tekstā attiecīgos vārdus, pārveidojot tos atbilstošā vārdšķirā un 
gramatiskajā formā!   

 
Apņēmīgais vēzis 

 
 „Kāpēc visi mani ģimenes locekļi rāpo tikai atpakaļ?” — kāds jauns (0.) vēzis 

reiz nodomāja. „Es iemācīšos rāpot uz priekšu!” Viņš sāka slepeni 
________________(1.) starp dzimtās upītes akmeņiem, un pirmajās dienās šī 
nodarbība prasīja no viņa milzīgas ________________ (2.). Viņš kāpa pats sev uz 

kājām un daudzreiz savainoja čaulu, uzgrūzdamies uz akmeņiem. Tomēr ar katru 
dienu viņam ________________(3.) mazliet ________________(4.), jo tas, kurš 

grib, var iemācīties visu. Kad pūļu rezultātu jaunais vēzis parādīja savai ģimenei, viņi 
ļoti _________________ (5.): „Nāc pie prāta un rāpo, kā tēvs un māte tev ir 
_________________ (6.)!” 

 Jaunais vēzis negribēja _________________(7.) savus tuviniekus, taču, 
būdams nešaubīgi pārliecināts par savu taisnību, nolēma doties pasaulē. Cik tālu viņš 

aizies? Vai spēs izlabot visas ačgārnības, kuru ir tik daudz šajā pasaulē? Viņš vēl 
aizvien soļo uz priekšu tikpat _________________(8.) kā pirmajā ceļojuma dienā. 
Novēlēsim viņam laimīgu ceļu! 

(Pēc latviešu tautas teikas) 
 
 

0. jaunība – jauns 
1. vingrinājums – vingrināties 

2. pūlēties – pūles 
3. veiksme – veicās 
4. labs – labāk 

5. uztraukums – uztraucās 
6. mācības – mācījuši 

7. sāpes – sāpināt 
8. apņēmība – apņēmīgi 

 

 
 

 

2. variants 

25.–32. testelements 

Ievietojiet tekstā attiecīgos vārdus, pārveidojot tos atbilstošā vārdšķirā un 
gramatiskajā formā!   

 
Eži un zaķis 

 

Reiz ezis sarunāja (0.) ar savu brāli, ka izjokos zaķi, kurš bija ļoti iedomīgs. 
Meža malā bija dziļš un garš grāvis. Viens ezis palika vienā grāvja galā, bet otrs 

nostājās otrā grāvja galā.  
Tad viens ezis teica zaķim: „Zaķi, klausies, tu teici, ka varot ļoti ātri skriet, es 

_________________ (1.) ar tevi sacensties skriešanā.” 



 
 

 Zaķis atteica: „Es nu gan neticu, ka tu varētu skriet _________________ (2.)  

par mani.”  
Ezis tomēr gribēja skriet un teica: „Nestrīdēsimies, bet skriesim. Ja tu 

aizskriesi pirmais, tad varēsi izraut no mana kažoka desmit adatas.” 
„Labi, ja tu, ezi, uzvarēsi, tad varēsi ņemt no manis desmit ūsas,” 

_________________ (3.) zaķis un lielā ātrumā aizskrēja. Taču viņš nemaz 

nepaskatījās, vai ezis arī skrien. Kad zaķis aizskrēja līdz grāvja otram galam, viņš 
ieraudzīja ezi jau priekšā. Zaķis par to bija ļoti _________________ (4.). 

Ezis viņam jautāja: „Kur tad tu tik _________________ (5.)? Es jau 
_________________ (6.)  te stāvu un gaidu tevi.” 

Zaķis bija ļoti _________________ (7.) un gribēja skriet vēlreiz. Tad viņš ļoti 
lielā ātrumā aizskrēja, bet grāvja galā atkal priekšā bija ezis.  
 Tā _________________ (8.) ezis uzvarēja zaķi, un zaķim bija jāatdod savas 

desmit ūsas. Abi eži sadalīja desmit zaķa ūsas — katram piecas. Kopš tā laika ežiem 
pie lūpām ir tādas kā zaķa ūsas. 

(Pēc latviešu tautas teikas)  
 

 
 

0. saruna – sarunāja 
 1. vēlēšanās – vēlos  

 2. ātrums – ātrāk 
 3. atbilde – atbildēja 

 4. pārsteigums – pārsteigts  
 5. ilgums – ilgi 
 6. senatne – sen 

         7. izbrīns – izbrīnījies 
 8. gudrība – gudrais 

   
 
 

 
3. variants 

25.–32. testelements 

Ievietojiet tekstā attiecīgos vārdus, pārveidojot tos atbilstošā vārdšķirā un 
gramatiskajā formā!   

 
Usmas ezers 

 

Usmas ezers atrodas Kurzemes pusē. Usmas ezers ir ceturtais lielākais ezers 
Latvijā. Tā garums ir vairāk nekā 13 kilometri, un tas ________________(1.) ar 
Talsu, Kuldīgas un Ventspils novadu. Usmas ezers ir arī makšķernieku iemīļota vieta. 

Ņemot vērā to, ka ezerā ietek daudzas upes, Usmas ezers ziemā aizsalst 
________________(2.) nekā citi ezeri.  

Savu nosaukumu ezers aizguvis no līvu valodas — ________________(3.)  
tas nozīmē migla. Patiesi, miglainu rītu un vakaru Usmas ezera apkaimē netrūkst. 

Pat vietējie makšķernieki laivās nereti maldoties starp septiņām Usmas ezera salām. 
Gan par Usmas ezeru, gan par tā salām ir dažādas teikas. Usmas ezerā ir 

septiņas salas, no kurām pazīstamākā ir Moricsala. Tieši par šo salu arī ir kāda 

leģenda. Tā ________________(4.), ka sala savu vārdu ieguvusi pēc Sakšu Morica 
piedzīvojumiem šajā vietā. Tas gan ir ________________(5.) ļoti sen. Grāfam 

Moricam bijis jācīnās ar karaspēku, taču viņš sapratis, ka nevarēs to 



 
 

________________(6.). Tādēļ grāfs pārģērbies par sulaini un 

________________(7.) uz zirga muguras pārpeldējis Usmas ezeru. Tā viņš aizbēdzis 
no karavīriem, un kopš tā laika viena no salām tika ________________(8.) par 

Moricsalu.  
(Pēc materiāliem preses izdevumos) 

 

 
 
0. lielums – lielākais 

1. robeža – robežojas 
2. vēls – vēlāk 

3. tulkot – tulkojumā  
4. stāstījums – stāsta 
5. notikums – noticis 

6. uzvara – uzvarēt 
7. ātrums – ātri  

8. nosaukums – nosaukta 
 
 

 
  



 
 

6. uzdevums 

 
1. variants 

33.–48. testelements 

Salieciet trūkstošās pieturzīmes! 

 
Ja kādreiz par precīzu dabas krāsu attēlošanu mākslinieki varēja tikai sapņot, 

tad tagad šāda iespēja ir radusies — izgatavots rakstāmrīks, kas spēs rakstīt un 

zīmēt jebkurā nokrāsā.  
Jaunajai pildspalvai krāsas „kopēt” ļauj augšpusē ievietotais sensors. Tas spēj 

attēlot jebkuru toni, izmantojot dažādas intensitātes zaļās, zilās un sarkanās krāsas 
sajaukumus. Katras krāsas intensitāte var būt robežās no 0 līdz 255, un, mainot tās 
intensitātes vērtību, ir iespējams iegūt jebkuru vēlamo toni. Pildspalva cilvēka rokās 

būs kā dzīvs radošā procesa partneris. 
Kad pildspalvas sensors tiek pavērsts pret kādu konkrētu priekšmetu, tas 

iegūst informāciju par krāsu un izveido precīzu tās kopiju. Pēc idejas autoru domām, 
rakstāmrīks iebūvētajā iekšējā atmiņā spēs saglabāt līdz pat 100 tūkstošiem krāsu. 

Paredzēts, ka tiks ražota pildspalvas versija zīmēšanai gan uz papīra, gan 

digitālajās ierīcēs — mobilajā telefonā vai planšetdatorā. 
Jaunā ierīce ir raisījusi plašas diskusijas. Daļa radošo profesiju pārstāvju ir 

sajūsmā, taču klasisko vērtību piekritēji norāda — diemžēl šāda pildspalva atņems 
māksliniekam tā neatkārtojamo rokrakstu, ko rada katra specifiskā krāsu toņu 
jaukšanas maniere. Protams, tikai laiks rādīs, vai taisnība būs modernistiem vai 

klasiķiem.  
(Pēc materiāliem tīmekļa vietnē) 

 

 

 

2. variants 

33.–48. testelements 

Salieciet trūkstošās pieturzīmes! 
 

Katram noteikti ir kāds stāsts par kukaiņiem — par to, kā kukainis iekodis vai 
kāds cits atkal nokaitinājis, jo visu laiku lidojis apkārt un sīcis. Latvijā kopumā ir 

gandrīz 15 000 kukaiņu sugu. Zinātni, kas pēta kukaiņus, sauc par entomoloģiju. Šīs 
zinātņu nozares pārstāvji līdzās citiem jautājumiem pētījuši arī lidojošo kukaiņu 

spārnu struktūru un darbību. Jānorāda, ka kukaiņi ir vienīgie aktīvi lidojošie 
bezmugurkaulnieki. Un kukaiņu lidošanas tehnika ir gana saistošs temats.  

Lielākajai daļai kukaiņu pieaugušo attīstības stadijā ir spārni, un viņi ir izcili 

lidotāji. Piemēram, odi māk lidot kājām gaisā. Daži no tiem pat spēj izlidot cauri 
lietusgāzei, nemaz nesaslapinoties, jo izlīkumo starp krītošajām lietus lāsēm. 

Savukārt dažas tropu lapsenes un bites dūkdamas lidinās apkārt ar ātrumu, kas var 
pārsniegt 70 kilometrus stundā.  

Spāres prot lidot atpakaļgaitā, un šis fakts ir raisījis lielu interesi zinātniekos 

un mudinājis viņus cītīgi pētīt spāru lidojumu. 
Vēl jānorāda uz spārnu saistību ar kukaiņu radīto skaņu pasauli. Kā zināms, 

skaņu rada mehāniskas svārstības. Tātad kukaiņi ar saviem spārniem iesvārsta gaisu 
un mēs dzirdam spārnu vēzienu skaņu. Paaugstinoties frekvencei jeb palielinoties 
kustības biežumam, pieaug skaņas augstums. Tāpēc, dzirdot oda sīkšanu, 

atcerēsimies — viņš ir īsts spārnu vēzēšanas meistars. 
(Pēc materiāliem preses izdevumos) 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Entomolo%C4%A3ija


 
 

 

 
 

3. variants 

33.–48. testelements 

Salieciet trūkstošās pieturzīmes! 

 
Pirms 26 000 gadu visu Latvijas teritoriju klāja 1,5 līdz 2 km bieza ledus kārta. 

Tomēr nekas nav mūžīgs, arī ne ledus. Biezā ledus kārta sāka kust, un no kušanas 
izveidojās Baltijas ledus ezers. Ledājam atkāpjoties, ezers kļuva aizvien lielāks, līdz 

saplūda ar tagadējo Peipusa un Lādogas ezeru. Zem ūdens atradās arī vismaz trešā 
daļa šodienas Latvijas teritorijas — piejūras zemiene Kurzemē, Vidzemes krasti un 
centrālā daļa līdz Jelgavai. Gadu tūkstošu gaitā notika dažādu ūdeņu saplūsme, un 

pirms 3100 gadiem izveidojās Limnejas jūra, kas līdzinājās mūsdienu Baltijas jūrai. 
Mēs Latvijā varam priecāties par skaistajām pludmalēm jūras krastā, tomēr ne 

visās pie Baltijas jūras esošajās valstīs tā ir. Piemēram, Latvijā un Lietuvā krasts ir 
lēzens un smilšains. Savukārt Somijā un Zviedrijā — klinšains un akmeņains. 
Atsevišķos posmos klintis mēdz būt pamatīgas. Tā tas ir, piemēram, Gotlandes salā 

un Igaunijas ziemeļu piekrastē.  
Baltijas jūra ir mājas aptuveni 2000 dažādu dzīvnieku sugu. Tomēr 

salīdzinājumā ar citām jūrām tas nav daudz. Galvenais iemesls tam ir zemā sāls 
koncentrācija jūras ūdenī. 

Viena no Baltijas jūras šodienas ekoloģiskajām problēmām ir eitrofikācija. Tas 

nozīmē, ka jūrā ir savairojies pārāk daudz zilaļģu, kas, ziedēšanas laikā pārklādamas 
ūdens virsmu, nelaiž cauri saules starus. Līdz ar to ūdenī mītošie augi un dzīvnieki 

nesaņem pietiekami gaismas un var aiziet bojā. 
 

 

 
  



 
 

7. uzdevums 

 
Rakstiet pārspriedumu, atbildot uz jautājumiem! 

Rakstu darba apjoms 180–200 vārdu.  
 
1. variants  

 

 Kurš informācijas ieguves veidiem dominē jūsu ikdienā? Kāpēc tieši tas? 
Pamatojiet savu izvēli! 

 Kādas ir moderno tehnoloģiju izmantošanas pozitīvās un negatīvās puses? 
 Kā, jūsuprāt, bērnu dzīvē varētu ierobežot datora lietošanu?  

 
2. variants 

 

 Kuru brīvā laika nodarbošanos jūs uzskatāt par interesantu? Pamatojiet savu 
izvēli! 

 Ko, jūsuprāt, cilvēkam dod dalība kādā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā?  
 Kā, jūsuprāt, tehnoloģiju un ekonomikas laikmetā saglabāt cilvēkos 

nepieciešamību pēc mākslas un garīgās dzīves? 

 
3. variants 

 
 Kā jūs vērtējat Lielās talkas nozīmi un nepieciešamību? Pamatojiet savu 

viedokli! 

 Raksturojiet, cik sakopta ir jūsu dzīvesvietas apkārtne un kā jūs rūpējaties par 
apkārtējo vidi! 

 Kā, pēc jūsu domām, visefektīvāk varētu risināt vides piesārņotības problēmu?  

  



 
 

RAKSTĪTPRASMES (7. uzdevuma) VĒRTĒŠANA 

 
 

Maksimālais punktu skaits — 9 punkti (3 kritēriji x 3 punkti).  
Apjoms 180–200 vārdi. 
Ja ir mazāk nekā 90 vārdi, uzrakstīto nevērtē. 

 

 

Punkti 

 

Saturs 

 

Domas izklāsta 
kvalitāte 

Ortogrāfijas, 

gramatikas un 
interpunkcijas 

kļūdas 
(atbilstoši C 

līmenim) 

3 Sniegts pārliecinošs 
temata skaidrojums. 

Ir atbildes uz visiem 
jautājumiem. 

Skaidri formulēts 
viedoklis un pamatojums. 
 

Doma izklāstīta loģiski, 
precīzi un strukturēti. 

Izmantotā leksika ir 
daudzveidīga un ļauj 

brīvi formulēt domu. 
 

Ne vairāk kā 5 
dažāda veida 

kļūdas. 

2 Sniegts temata 
skaidrojums. 

Ir atbildes uz vismaz 
diviem jautājumiem, taču 

viedoklis un pamatojums ir 
vispārīgs, 
bezpersonisks. 

 

Doma izklāstīta skaidri. 
Vietumis domas izklāstā 

trūkst plānveidīguma. 
Ir dažas (1–3) 

neprecizitātes vārdu 
izvēlē. Vārdu krājums ir 
pietiekams, lai formulētu 

domu.  
 

6–10 dažāda 
veida kļūdas. 

1 Sniegts diezgan neprecīzs 
temata skaidrojums. 

Ir atbilde tikai uz vienu 
jautājumu. Trūkst 
pamatojuma, vai arī tas ir 

nepārliecinošs. 
 

Domas izklāstā vietumis 
trūkst skaidrības un 

plānveidīguma. 
Izmantotā leksika ir 
neprecīza. 

Bieži vien lieto vienus un 
tos pašus vārdus.  

11–15 dažāda 
veida kļūdas. 

0 Temats nav izprasts. 
Atbildes uz 

jautājumu/jautājumiem 
īsti neatbilst prasītajam. 

 
Šādā gadījumā arī citos 
kritērijos saņem 0 punktus 

(tālāk nevērtē). 
 

Doma izklāstīta haotiski, 
bez loģiska teikumu 

saistījuma.  
Vārdu krājums ir 

nepietiekams, lai 
formulētu domu.  

Vairāk nekā 15 
dažāda veida 

kļūdas.  

 
 

 
 

 
 


