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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. Andra pašreiz ir darbā. 
 

 x 

1. Viens kilograms zemeņu maksā 7 eiro un 50 centi.   

2. Agrāk Ēriks dzīvoja Ventspilī, bet tagad Talsos.   

3. 
Direktora kabinets ir 3. stāvā. 

  

4. Pasts būs atvērts līdz deviņiem vakarā.   

5. No 2. perona pulksten 14.10 aties vilciens uz Rīgu.    

6. Sestdien laiks būs aukstāks nekā piektdien.   

7. Divas dienas veikalā „Signe” apavi būs par 30 % lētāki.   

8. Ekskursijas laikā tūristi nakšņos tālu no pilsētas centra.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

2. uzdevums (A1) 
Apvelciet  atbilstošo atbildi! 
 
           Kur dzīvo Sabīne?  
  A – Viņa strādā veikalā.   
  B – Viņa te dzīvo piecus gadus. 
  C – Privātmājā netālu no jūras. 
 
 1. Kur atrodas tirgus? 
  A – Blakus tirdzniecības centram „Globuss”. 
  B – Tas ir ļoti liels. 
  C – Tas ir atvērts no 7.00 līdz 19.00. 
 
 2. Par ko strādā Māris? 
  A – Viņš studēja Tehniskajā universitātē. 
  B – Viņš ir elektriķis. 
  C – Viņš strādā Liepājā. 
 
 3. Ko Inese darīs atvaļinājuma laikā?  
  A – Netālu no Madonas. 
  B – Brauks uz laukiem. 
  C – Atvaļinājums būs divas nedēļas. 
 
 4. Cikos sāksies teātra izrāde? 
  A – Septiņos vakarā. 
  B – Teātris atrodas pilsētas centrā. 
  C – Tā bija interesanta. 
 
 5. Cik liels ir šis dzīvoklis? 
  A – Tas ir otrajā stāvā. 
  B – Tas ir gaišs un saulains. 
  C – Tajā ir divas istabas. 
 
 6. Ko pārdod veikalā „Palete”? 

  A – Daudzām precēm ir 50 % atlaide. 
  B – Preces māksliniekiem. 
  C – Tas ir netālu no autoostas. 

 

 7. Kad notiks Opermūzikas svētki? 

  A – Svētki būs jūlija beigās. 
  B – Būs operas izrāde un koncerti. 
  C – Uzstājas Latvijas un ārzemju mūziķi. 

 

 8. Cik ilgi no pilsētas centra jābrauc līdz Zooloģiskajam dārzam? 

  A – Zooloģiskais dārzs ir blakus ezeram. 
  B – Var braukt ar tramvaju vai autobusu. 
  C – Jābrauc apmēram pusstundu. 

 



 
 

RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

 

3. uzdevums (A1) 

 

Lasiet un aizpildiet anketu par Rūdolfu Freivaldu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Vārds, uzvārds       Rūdolfs Freivalds 

1. Dzimums:         sieviete        vīrietis 

2. Ģimenes stāvoklis:   neprecējies     precējies 

3. Izglītība:   pamata       vidējā        augstākā 

4. Uzturēšanās ilgums Latvijā (mēneši)_________________________________________ 

5. Dzimtā vieta (pilsēta) _____________________________________________________ 

6. Pašreizējā dzīvesvieta (pilsēta) _____________________________________________ 

7. Svešvalodu prasme _______________________________________________________  

8. Profesija ________________________________________________________________ 

Rūdolfs Freivalds kopā ar sievu Annu dzīvo  Latvijā tikai astoņu mēnešus.  Rūdolfs agrāk 

dzīvoja Vācijā, bet tagad ir liepājnieks. Viņš ir dzimis Minhenē. Pēc profesijas Rūdolfs ir 

arhitekts. Augstāko izglītību viņš ieguva Minhenes Tehniskajā universitātē. Rūdolfa dzimtā 

valoda ir vācu valoda, taču viņš teicami prot arī spāņu un angļu valodu.  Tā kā viņa sieva ir 

latviete, Rūdolfs vēlas 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!   
 
Skolotājs uzdod īsus, precīzus jautājumus, izmantojot valodas prasmes līmenim atbilstošu leksiku. 
 
1. Skolotājs sasveicinās un uzdod 2–3 jautājumus (katram). Ja šie dati ir zināmi, var šos jautājumus 
neuzdot, bet sākt sarunu par kādu no tematiem (sk. turpmāk). 
 
Personas dati, profesija 

Kā jūs sauc? / Kāds ir jūsu vārds un uzvārds? 
Cik ilgi jūs dzīvojat Latvijā? 
Kāda ir jūsu profesija? / Par ko jūs strādājat? 
 
 

2. Tad skolotājs uzdod 4–5 jautājumus par kādu (vienu) no tematiem. 
Turpmāk piedāvāti jautājumu paraugi, grupēti pa tematiem. Var uzdot arī citus jautājumus, ņemot vērā 
valodas apguvēja atbildes. 
 
Dzīvesvieta 
  

 Kurā pilsētā/vietā jūs pašreiz dzīvojat? 

 Kur jūs dzīvojat – dzīvoklī vai privātmājā? 

 Cik liels ir jūsu dzīvoklis/māja? 

 Kurā stāvā jūs dzīvojat? / Cik stāvu ir jūsu mājai? 

 Kas atrodas blakus jūsu mājai? 

 Ar kuru transporta līdzekli jūs biežāk/parasti braucat? 
 

 
Izglītība (uzdodot šos jautājumus, ņemt vērā sniegto informāciju par profesiju) 
  

 Kurā pilsētā jūs mācījāties skolā?/ Kur jūs studējāt?  

 Kur jūs apguvāt savu profesiju? / Kur jūs mācījāties par …? 

 Kuri mācību priekšmeti skolā jums patika?  

 Kuras valodas jūs protat? 

 Cik ilgi jūs mācāties latviešu valodu? 
 
 
Iepirkšanās, veikals (tirgus) 
 

 Kur jūs pērkat pārtikas produktus? 

 Kur atrodas/ir šis veikals? 

 Kurš veikals jums patīk labāk? 

 Kad/kurā laikā jūs ejat uz veikalu? 

 Ko jūs biežāk pērkat veikalā? 



 
 
 
Ēdieni, ēdienreizes 
 

 Kuri ēdieni jums garšo? 

 Kurus ēdienus jūs mājās pats/pati gatavojat? 

 Ko jūs parasti ēdat brokastīs? 

 Kur jūs ikdienā pusdienojat/ēdat pusdienas? 

 Cikos jūs parasti ēdat vakariņas? 
 
 
Atpūta, brīvais laiks  
 

 Ko jūs darāt vakaros pēc darba / sestdienās un svētdienās / brīvdienās? 

 Kuras (kādas) televīzijas pārraides jums patīk? / Ko jūs skatāties televīzijā/internetā? / Ko 
jūs lasāt? / Kur jūs makšķerējat?  

 Kurš sporta veids jums patīk?  

 Kā jūs parasti atpūšaties atvaļinājuma laikā? / Ko jūs biežāk darāt atvaļinājuma laikā? 

 Kurā gadalaikā parasti jums ir atvaļinājums?  

 Kurš gadalaiks jums patīk?  
 
 
Ceļojumi, ekskursijas 
 

 Uz kurieni jūs esat ceļojis(-usi)? / Kur jūs bijāt ārpus Latvijas (savas dzīvesvietas)?/ Kur 
jūs esat bijis(-usi) ekskursijā? / Uz kurieni jūs esat braucis (braukusi) ekskursijā? 

 Ko jūs redzējāt (ko jūs apmeklējāt) ceļojuma/ekskursijas laikā? 

 Ar ko kopā jūs ceļojāt/braucāt ekskursijā? 

 Ar kādu transportu jūs braucāt? 

 Kur jūs nakšņojāt ceļojuma laikā? / Kur jūs dzīvojāt / naktī gulējāt ceļojuma laikā? 

 Cik ilgi (dienas) jūs bijāt ceļojumā? / Cik ilga bija ekskursija? 
 
 
Kultūras pasākumi, svētki 
 

 Cik bieži jūs apmeklējat muzeju/teātri/kino? 

 Kurš muzejs / teātra izrāde / filma jums patīk? 

 Ar ko kopā jūs parasti apmeklējat kultūras pasākumus (teātri, kino, muzeju)? 

 Kurus svētkus jūs parasti svinat? 

 Kur jūs svinat svētkus? 

 Kuri svētki jums labāk patīk? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Klausīšanās uzdevuma (A1) teksti 

 

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

 

0. 
- Andra, vai tu jau esi mājās no 
darba? 
- Nē, es vēl braucu no darba uz 
mājām. Būšu mājās pēc kādām 
piecpadsmit minūtēm. 
 

1. 
- Es gribu nopirkt trīs 
kilogramus zemeņu. Cik tas 
maksās? 
- Par trīs kilogramiem jums 
jāmaksā septiņi eiro un 
piecdesmit centi.  
 

2. 
- Ērik, vai tu jau ilgi dzīvo Ventspilī? 
- Nē, tikai divus gadus.  
- Un kur tu dzīvoji pirms tam? 
- Agrāk es dzīvoju Talsos. 
 

3. 
- Sakiet, lūdzu, kurā stāvā ir 
direktora kabinets? 
- Tas ir trešajā stāvā, pa labi no 
kāpnēm. 
 

4.  
- Labdien! Sakiet, līdz 
cikiem šodien strādā pasts? 
- Pasts ir atvērts līdz 
pulksten divdesmit vieniem. 

5.  
Vilciens Nr. 687 Rīga–Valga aties no otrā 
perona pulksten četrpadsmitos un desmit 
minūtēs. 

6. 
Radio Zemgale laika ziņas! Šodien, 
13. augustā, ārā gaidāms silts un 
saulains laiks. Gaisa temperatūra 
no plus divpadsmit grādiem līdz 
pat plus divdesmit trim grādiem 
dienas vidū. 
 

7. 
- Sakiet, cik maksā šīs 
kurpes? 
- Šīm kurpēm tagad ir 30 % 
cenas atlaide. Tās tagad 
maksā četrdesmit astoņi 
eiro. 

8. 
- Sakiet, cik ilga būs ekskursija uz Tallinu? 
- Ekskursijas ilgums būs trīs dienas. 
- Un kur būs naktsmītne? 
- Naktsmītne būs trīszvaigžņu viesnīcā 
Tallinas centrā. 
 

 

Klausīšanās uzdevuma (A1) atbildes 

 

 Jā Nē 

0.  x 

1.  x 

2.  x 

3. x  

4. x  

5.  x 

6. x  

7. x  

8.  x 

 
 

Lasīšanas uzdevuma (A1) atbildes 

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A 

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. I. Auziņa, A. Šalme. 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.  

 

 


