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 B LĪMENIS

2. Latviešu valodas mācību grāmatas Laipa B1, B2 audiofaili

1. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis 
pieaugušajiem e-Laipa B1, B2

Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir 
saistīts ar drukāto mācību līdzekļu 
komplektu Laipa un atbilst latviešu 
valodas prasmes līmeņu aprakstam. 
Pašmācības rīks ērti lietojams arī 
viedtālruņos. 

3. Interaktīvs materiāls Lasīšana B1, B2

Materiālā ietverti teksti, kas tematiski 
sakārtoti 24 grupās. Teksti ļauj pilveidot 
ne tikai latviešu valodas prasmes, bet arī 
izzināt Latvijas dabu, kultūru, iepazīt izcilas 
personības. 

4. Latviešu valodas darbības vārdu tabulas

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas ir vērtīgs 
uzziņu avots tiem, kuri vēlas pārliecināties 
par darbības vārdu formu veidošanu un 
pareizrakstību.  
Šajā grāmatā aptuveni 940 darbības vārdu 
locīšana ir atspoguļota 142 tabulās, grāmatas 
otrajā daļā dots darbības vārdu pamatformu 
saraksts, kā arī tulkojums krievu un angļu valodā.

LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS IZSTRĀDĀTIE 
MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI

https://maciunmacies.valoda.lv/16-un-vairak
https://elaipa.lv/Home/A1
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/texts/
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf
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5. Interaktīva darba burtnīca Runāsim pareizi!

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas izrunas 
un pareizrakstības pilnveidošanai. Tajā ietverti vingrinājumi 
patskaņu, divskaņu, līdzskaņu pareizai izrunai, vārda uzsvara 

un intonāciju apguvei. 
Pareizrakstības prasmi var 
pilnveidot un pārbaudīt, 
rakstot diktātus. Pareizrunas 
pilnveidei piedāvāti 
vingrinājumi mēles mežģi.

6. Interaktīvs materiāls Pašnovērtējums

Materiāls paredzēts klausīšanās un 
lasīšanas  prasmju pašnovērtēšanai  
B1, B2 līmenī. 

7. Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi 
latviešu valodas B prasmes līmenim

Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, 
gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes 
pārbaudei.

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Runasim_pareizi/N_0_1.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Language-Portfolio/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/B_limenis_red.pdf
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8. Latviešu valodas prasmes pārbaudes 
uzdevumi B1, B2 līmenim

Materiālā iekļauti klausīšanās, 
lasīšanas un valodas lietojuma, 
rakstītprasmes um runātprasmes 
uzdevumi, kā arī detalizēti 
aprakstīti vērtēšanas kritēriji. Uzdevumi izmantojami gan mācību 
procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

Uzdevumi izstrādāti visām 
valoddarbības prasmēm, 
aprakstīti arī vērtēšanas kritēriji.

10. Pašnovērtēšanas un pārbaudes uzdevumi

9. Valodas prasmes līmeņu (B1, B2) 
diagnosticējošie uzdevumi

B1

B2

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/B_limenis_.pdf
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/01/B1_diagnostika_2017_1.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/01/B2_diagnostika_2017_1.pdf 
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Rīga, 2006
Rīga, 2006

PIELIKUMS
ПPИЛOЖEНИE

Европейский языковой портфель

LV-RULV-EN
11. Eiropas Valodu portfelis

Valodu pase

Eiropas Valodu portfelis un Valodu pase ir līdzeklis visu valodu un starpkultūru 
jautājumu apguvei gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Tādēļ tajā ir vieta 
ierakstiem par pieredzi, kāda iegūta otrās valodas vai svešvalodu apguvē un 
lietošanā, un par kompetenci visās apgūtajās valodās. 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-RU.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-ENG.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Valodu-pase.pdf

