
 

                                                    

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts 

 „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”  
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Diagnosticējošie uzdevumi 

latviešu valodas prasmes  

A1 līmenim 



 

KLAUSĪŠANĀS PRASMES UZDEVUMS 
 

1. uzdevums (A1) 

 

Klausieties sarunas un paziņojumus! Katrs skanēs divas reizes. 

Atzīmējiet, vai dotais apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!  

 Apgalvojums Jā Nē 

0. Aleksandrs uz Latviju atbrauca no Baltkrievijas. 
 

x  

1. Vilciens uz Valmieru izbrauks no Rīgas 5.40.   

2. Žurnāla „Veselība” cena ir 2 eiro un 16 centi.   

3. 
Kavējas autobuss no Maskavas. 

  

4. Mācību centrs „Egle” ir 7. stāvā.   

5. Sestdien būs aukstāks laiks, bet svētdien – siltāks.   

6. Banka strādā no 10.00 līdz 19.00.   

7. Pircējs vēlas 6 kilogramus ābolu.   

8. Pēc 15 minūtēm varēs reģistrēties lidojumam uz Barselonu.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

2. uzdevums (A1) 
 
Apvelciet  atbilstošo atbildi! 
 
 P i e m ē r s.   Ko Anna dara brīvajā laikā?  
  A – Viņa dzied korī.   
  B – Līdz sešiem vakarā. 
  C – Tas sākas no rīta. 
 
 1. Kad būs koncerts? 
  A – Koncertzālē „Rīga”. 
  B – Svētdienas vakarā. 
  C – Koncerts bija ļoti labs. 
 
 2. Kur atrodas pasts? 
  A – Tā ir liela, dzeltena māja. 
  B – Var nosūtīt vēstules un pakas. 
  C – Blakus dzelzceļa stacijai. 
 
 3. Ko Andris darīs ziemas brīvdienās?  
  A – Tad viņš brauks slēpot. 
  B – Netālu no Siguldas.  
  C – Tas būs pēc divām nedēļām. 
 
 4. Ko vakar apmeklēja skolēni? 
  A – No bibliotēkas. 
  B – Vēstures muzeju. 
  C – Uz stadionu. 
 
 5. Cikos beidzās hokeja spēle? 
  A – Tā bija interesanta. 
  B – Deviņos vakarā. 
  C – Sporta hallē. 
 
 6. Kāds mājdzīvnieks ir Ivetai? 

  A – Viņa dzīvo privātmājā. 
  B – Pirmajā stāvā. 
  C – Liels, melns suns. 

 

 7. Ko var nopirkt veikalā „Ausma”? 

  A – Līdz pulksten 19.00. 
  B – Sporta apģērbus un apavus. 
  C – Tagad precēm ir 30 % atlaides. 

 

 8. Kas šodien būs pusdienās? 

  A – Tās nebūs dārgas. 
  B – Mēs ēdīsim ap pulksten vieniem dienā. 
  C – Kotletes ar ceptiem kartupeļiem. 

 



 

RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

 

3. uzdevums (A1) 

 

Lasiet un aizpildiet anketu par Mariju Ševčenko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Vārds, uzvārds       Marija  Ševčenko 

1. Dzimums:         sieviete        vīrietis 

2. Ģimenes stāvoklis:   neprecējusies     precējusies 

3. Izglītība:   pamata       vidējā        augstākā 

4. Uzturēšanās ilgums Latvijā (mēneši)_________________________________________ 

5. Dzimtā vieta (valsts) _____________________________________________________ 

6. Pašreizējā dzīvesvieta (pilsēta) _____________________________________________ 

7. Svešvalodu prasme _______________________________________________________  

8. Profesija ________________________________________________________________ 

Marija Ševčenko kopā ar vīru Sergeju tikai četrus mēnešus dzīvo Latvijā. Tagad viņa ir 
rīdziniece, bet agrāk dzīvoja Ukrainas galvaspilsētā. Tur Marija piedzima un ieguva izglītību. 
Marija ir inženiere. Viņa absolvēja Kijevas universitāti. Marijas dzimtā valoda ir ukraiņu, taču 
viņa labi prot angļu un krievu valodu. Pirms mēneša Marija kopā ar vīru sāka apmeklēt 
latviešu valodas kursus, jo grib iemācīties arī latviešu valodu. 

 



 

 

RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 

 

4. uzdevums (A1) 

Materiāls pedagogam 

Es ar jums sarunāšos. Jums būs jāatbild uz jautājumiem. Lūdzu, atbildiet uz jautājumu pilniem 
teikumiem!   
Pedagogs uzdod 6–8 jautājumus. Pedagogs pēc izvēles, taču pēctecīgi un atbilstoši sarunas partnera 
atbildēm izvēlas jautājumus (arī citus, ne tikai piedāvātos), lai veidotos saruna. 
Svarīgākais – jautājumiem jābūt īsiem, skaidriem, izmantojot valodas prasmes līmenim atbilstošu 
leksiku. 
Jautājumu paraugi: 

Tēma – profesija, darbs, izglītība 

1. Kāds ir jūsu vārds un uzvārds? 

2. Kāda ir jūsu profesija? / Par ko jūs strādājat? / Kāda ir jūsu specialitāte?  

3. Kāda ir jūsu izglītība? / Kur jūs mācījāties? 

4. Kur ir jūsu darbavieta? / Kur atrodas jūsu darbavieta?  

5. Kādi ir jūsu darba pienākumi? / Kas jums darbā jādara? 

6. Cik ilgi jūs strādājat šo darbu? / Cik ilgi jūs strādājat šajā darbavietā? 

7. Cik liels ir jūsu darba kolektīvs? / Cik cilvēku strādā kopā ar jums? 

8. Kas jums patīk jūsu darbā? 
 

Tēma – sadzīve 

1. Kur jūs dzīvojat? / Kurā pilsētas rajonā jūs dzīvojat? 

2. Kas atrodas blakus jūsu mājai? 

3. Kur jūs pērkat pārtikas produktus?  

4. Kurš veikals jums patīk labāk?  

5. Kurus produktus jūs biežāk pērkat?  

6. Kādus darbus jūs mājās darāt? 

7. Kuri ēdieni jums garšo? 

8. Ar kuru transporta līdzekli jūs biežāk braucat? 
 

Tēma – atpūta 

1. Ko jūs darāt brīvajā laikā? 

2. Ar ko kopā jūs parasti atpūšaties? 

3. Kuras (kādas) televīzijas pārraides jums patīk? 

4. Kurš gadalaiks jums patīk?  

5. Uz kurieni jūs gribat braukt ekskursijā? 

6. Kuri svētki jums patīk?  

7. Kurš sporta veids jums patīk? 

8. Kurus kultūras pasākumus jums patīk apmeklēt? 
 

 



 

 

Klausīšanās uzdevuma (A1) teksti 

 

Teksti lēnā tempā un  skaidri skan audioierakstā vai arī to nolasa dzimtās (latviešu) valodas lietotājs(-i). 

0. 
- Aleksandr, cik ilgi tu dzīvo 
Latvijā? 
- Es dzīvoju Latvijā deviņus 
mēnešus. 
- Un no kuras valsts tu atbrauci? 
- Es atbraucu no Baltkrievijas. 
 

1. 
- Sakiet, lūdzu, cikos būs 
vilciens uz Valmieru?  
- Vilciens no Rīgas stacijas 
aties pulksten 
piecpadsmitos un 
četrdesmit minūtēs.   
 

2. 
- Lūdzu, ko jūs vēlaties? 
- Dodiet man, lūdzu, žurnālu „Veselība”. Cik 
tas maksā? 
- Jums jāmaksā divi eiro un sešdesmit centi. 

3. 
 
Uzmanību! Informējam, ka 
autobuss Maskava–Rīga  
kavē. Tas ienāks autoostā 
apmēram pēc pusstundas. 
 

4.  
- Atvainojiet, kurā stāvā ir 
mācību centrs „Egle”? 
- Jums jābrauc ar liftu uz 
septīto stāvu. Mācību 
centra durvis ir tieši pretī 
liftam. 
 

5.  
Klausieties laika ziņas. Šodien, 8. janvārī, būs 
auksts laiks – gaisa temperatūra dienā būs 
no mīnus desmit līdz mīnus 14 grādiem. 
Rīt, svētdien, temperatūra būs mazliet 
augstāka – agri no rīta – mīnus astoņi, dienā 
– mīnus pieci grādi. 
 

6. 
- Labdien, sakiet, lūdzu, kāds 
šodien ir jūsu bankas darba laiks? 
- Mēs strādājam no pulksten 
desmitiem līdz pulksten pieciem 
pēcpusdienā. 
 

7. 
- Sakiet, cik maksā šie 
āboli? 
- Viens kilograms maksā 
sešdesmit centu. 
- Dodiet, lūdzu, divus 
kilogramus. 
 

8. 
Uzmanību! Reģistrācija lidmašīnas reisam 
Rīga–Barselona sāksies pēc piecpadsmit 
minūtēm. 

 

 

Klausīšanās uzdevuma (A1) atbildes 

 Jā Nē 

1.  x 

2.  x 

3. x  

4. x  

5. x  

6.  x 

7.  X 

8. x  

 
Lasīšanas uzdevuma (A1) atbildes 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. C 

7. B 

8. C 

 



 

 

VĒRTĒŠANA 

 

Vērtējums ir pozitīvs, ja iegūti vismaz 16 punkti no maksimālajiem 32 punktiem. 

Klausīšanās uzdevuma (A1) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 

Lasīšanas uzdevuma (A1) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 

Vērtējot rakstītprasmes un runātprasmes uzdevumus (īpaši – vārdu krājumu un gramatiskās kļūdas), ir jāņem 

vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim izvirzītās prasības – sk. A. Šalme, I. Auziņa „Latviešu valodas 

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

Rakstīšanas uzdevuma (A1) vērtēšana (maksimālais – 8 punkti) 

 

Vērtē atbildi uz katru jautājumu.  

 

 Kritēriji  

1 Atzīmēts pareizi. 

Uzrakstīts saturiski atbilstoši un gramatiski pareizi vai ir 1–2 kļūdas. 

0 Atzīmēts nepareizi. 

Uzrakstīts saturiski atbilstoši, taču ir vairāk nekā 2 kļūdas. 

Saturiski nepareiza atbilde. 

 

Runāšanas uzdevuma (A1) vērtēšana (maksimālais – 8 punkti) 

 

Iegūto punktu skaitu runāšanā reizina ar 2. Piemēram, ja iegūti 3 punkti, tad punktu skaits, kuru ņem 

vērā kopējā vērtējumā, būs 6 punkti. 

Punkti Kritēriji 

4 

Jautājumus saprot un atbild pārsvarā adekvāti, dažreiz jautājumus nepieciešams pārfrāzēt. 

Nepieciešama sarunas partnera palīdzība (piem., atbildes sākums). Atbild ar gatavām, iemācītām 

frāzēm, cenšas patstāvīgi veidot teikumus. Vārdu saskaņošanā pieļauj regulāras kļūdas. 

3 

Uztver un saprot elementārus pamatjautājumus par ikdienas tematiem, jautājuma sapratni apliecina 

neverbālā komunikācija un precizējumi dzimtajā valodā. Atbildot lieto vārdu savienojumus, aprautas 

frāzes. Vārdu saskaņošanā un vārdformu veidošanā pieļauj regulāras kļūdas. 

2 

Saruna notiek daļēji. Atbildes uz jautājumiem ne vienmēr ir adekvātas. Vārdu krājums minimāls, 

atkārto vienus un tos pašus vārdus. Cenšas vārdus saskaņot, taču daudz lieto vārdu pamatformas. 

Kļūdu dēļ runāto reizēm grūti uztvert.  

1 
Saruna neveidojas, jo saprot un mēģina atbildēt tikai uz elementāriem pamatjautājumiem par sevi. 

Lieto tikai atsevišķus vārdus pamatformās. Kļūdu dēļ runāto grūti uztvert. 

0 Saprot tikai jautājumu par savu vārdu, uzvārdu.  

 


