
       

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

«Language learning opportunities - ways 
out of unemployment risks»

Projekta Nr. 2012-1-DE2-GRU06-11344 4

Starptautiskie vācu valodas eksāmeni Latvijā

Jums ir nepieciešams vācu valodas sertifikāts darbam, studijām vai vīzai? Jūs gribat 
noskaidrot savu vācu valodas zināšanu līmeni? Gētes institūtā Jūs varat nolikt attiecīgo 
starptautiski atzīto eksāmenu. 

Jums nepieciešams ieiet Gētes institūta mājas lapā ar sekojošu adresi:  
http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/lvindex.htm

Kreisajā pusē Jūs varat izvēlēties sev nepieciešamo līmeni vai eksāmenu un izlasīt visu 
nepieciešamo informāciju. Izmantojiet pārskatu par kursu un eksāmenu līmeņiem, kur Jūs 
atradīsiet informāciju par savam kursu līmenim atbilstošo eksāmenu. Gētes institūta mājas 
lapā jūs atradīsiet arī vingrinājumus un testus, lai spētu labāk sagatavoties eksāmenam.

Papildus norādītajiem eksāmenu kārtošanas laikiem pēc iepriekšējas vienošanās ir iespējami 
arī citi laiki.

Ja neesiet vēl pārliecināts, kurš eksāmens ir Jums vispiemērotākais izmantojiet detalizētāku 
informāciju par Gētes institūta eksāmeniem un eksāmenu paraugiem Gētes institūta centrālā 
biroja mājas lapā Vācijā:

Pārskats par Gētes institūta valodas kursu un eksāmenu līmeņiem.

A 1.1  A 1.2      A 1 Fit in Deutsch 1, Start Deutsch 1

A 2.1  A 2.2     A2 Fit in Deutsch 2, Start Deutsch 2

B 1.1    B 1.2  B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche ,Zertifikat Deutsch

B 2.1   B 2.2  B 2.3    B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf ,Goethe-Zertifikat B2 ,

Test Deutsch als Fremdsprache

C 1.1     C 1.2  C1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch, Goethe-Zertifikat C1, 

Test Deutsch als Fremdsprache

C 2 C 2 Goethe-Zertifikat C2, Großes Deutsches Sprachdiplom

Iesācēja līmenis – A1; A2 
Spēj saprast un lietot labi zināmas, ikdienišķas frāzes un ļoti vienkāršus teikumus, kas saistīti 
ar konkrētām vajadzībām. Spēj iepazīstināt ar sevi un citiem, spēj citiem uzdot jautājumus 
par to, kur viņi dzīvo, kādus cilvēkus pazīst, kādas lietas viņiem pieder, kā arī spēj atbildēt uz 
šādiem jautājumiem. Spēj vienkāršā veidā sazināties, ja sarunas biedrs runā lēni un skaidri 
un ir gatavs palīdzēt. Spēj saprast teikumus un bieži lietotas frāzes, kas tieši saistītas ar 
personu (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, darbu, tuvāko apkārtni). 
Spēj sazināties vienkāršās, parastās situācijās, kurās runa ir par vienkāršu un tiešu 
informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem. Spēj ar vienkāršiem valodas līdzekļiem 
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aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķiem 
jautājumiem. 

Patstāvīgā lietotāja līmenis – B1; B2 
Spēj saprast galveno saturu skaidrā, literāri pareizā runā par tādām pazīstamām tēmām kā 
darbs, skola, brīvais laiks utt. Spēj sazināties vairumā situāciju ceļojuma laikā. Spēj 
vienkāršos, saistītos teikumos izteikties par labi zināmiem un personiski interesējošiem 
tematiem. Spēj pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, aprakstīt sapņus, cerības un 
mērķus, spēj īsi pamatot vai izskaidrot savus nodomus un uzskatus. Spēj saprast galveno 
saturu sarežģītos tekstos par konkrētiem un abstraktiem tematiem. Spēj saprast diskusijas 
par specializētiem jautājumiem savā specialitātē. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās un 
brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, tā ka starp sarunas partneriem iespējama 
normāla komunikācija. Spēj skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, izklāstīt 
viedokli par aktuālu jautājumu un nosaukt dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus. 

Prasmīgā lietotāja līmenis – C1; C2
Spēj saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus un uztvert arī tajos ietverto, netieši 
izteikto nozīmi. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās brīvi izteikties, vārdus īpaši nemeklējot. 
Spēj efektīvi lietot valodu ikdienišķās situācijās, darba, mācību un studiju vajadzībām. Spēj 
skaidri, loģiski un detalizēti izteikties par sarežģītiem jautājumiem, prasmīgi lietojot dažādus 
teksta sasaistes līdzekļus. Praktiski bez grūtībām spēj saprast visu lasīto vai dzirdēto. Spēj 
apkopot informāciju no dažādiem rakstiskiem un mutiskiem avotiem, loģiski izklāstot 
pamatojumus un skaidrojumus. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās, pilnīgi brīvi un skaidri 
izteikties un arī sarežģītākos jautājumos izskaidrot nozīmes smalkākas nianses.  

Vairāk informācijas par Gētes institūtu Mein Goethe.de mājas lapā:
http://www.goethe.de/ins/de/spr/ber/dfj/enindex.htm

Sīkāk par eksāmenu prasībām varat uzzināt sekojošās interneta adresēs:
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/ft1/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/sd1/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/ft2/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/sd2/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/zdj/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/zdt/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/zdb/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/tdf/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/b2/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/c1/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/nc2/lvindex.htm
 http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/prf/bul/lvindex.htm

Pieteikšanās eksāmena kārtošanai Latvijā:
Goethe-Institut Rīgā, Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīga LV-1050, Latvija; 
Tel. +371 67 508194; Fax +371 67 323999; e-pasts: info@riga.goethe.org  

Informāciju sagatavoja:
Mg. philol. Anita Emse, Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras lektore, E-projektu 
daļas vadītāja, e-pasts: anitae@turiba.lv


