
 

                                

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts 

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

(Nr. PMIF/6/2016/1/03) 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICĒJOŠIE UZDEVUMI 

LATVIEŠU VALODAS PRASMES  

A2 LĪMENIM 



 

 

KLAUSĪŠANĀS PRASMES UZDEVUMS 
 

1. uzdevums (A2) 

 

Klausieties paziņojumus un atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs!  

 

 Apgalvojums Pareizs Nepareizs 

1. Veikalā „Cēsis” varēs strādāt pārdevējs, kuram ir šī darba pieredze.   

2. Skolēniem ekskursija uz Latgali notiks 15. maijā.   

3. Biļetes uz jaunajām izrādēm varēs nopirkt teātra kasē tikai darbdienās.     

4. Ekskursija pa pilsētu būs divas stundas.   

5. Ja automašīnai ir ne vairāk kā četri gadi, tad tehnisko apskati var veikt 

ik pēc diviem gadiem.  

  

6. Lidojums no Rīgas uz Liepāju ilgs 30 minūtes.   

7. Valmieras centrā pārdod māju ar divām istabām.   

8. Apavu veikalā pazaudēto naudasmaku īpašnieks var saņemt 

tirdzniecības centra administrācijā.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LASĪTPRASMES UZDEVUMS 

2. uzdevums (A2) 
 

Izlasiet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atbildiet uz jautājumiem un atzīmējiet pareizo atbildi! 
 

Kuru profesiju pārstāvjus aicina darbā? 

A –  pavāra palīgu B –  pavāru        C –  sekretāri 

 
1. Kāpēc uzņēmumam vajadzīgi darbinieki? 

A –  Tiek atvērta jauna 

kafejnīca. 

B –  Kafejnīca atvērta pēc 

remonta. 

C –  Uzņēmums ir tikko 
izveidots. 

 
2. Kas jāprot darbiniekam? 

A –  Strādāt patstāvīgi. A –  Angļu valodas prasme. C – Prasmes strādāt kopā ar 
citiem darbiniekiem. 

 
3. Kāda izglītība nepieciešama darbiniekam? 

A – Augstākā izglītība. B – Pavāra izglītība. C – Vismaz vidējā izglītība. 

 
4. Kāds būs darba režīms? 

A – Darbs tikai brīvdienās. B – Sešu dienu darba nedēļa. C – Piecas darbdienas nedēļā 
maiņu darbā. 
 

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums „Elpa”,  
atverot jaunu kafejnīcu Zvārdē,  

aicina darbā PAVĀRU 
 

Prasības: 
 atbilstoša profesionālā izglītība;  
 laba latviešu valodas prasme; 
 spēja strādāt komandā. 

 

Piedāvājam: 
 darbiniekiem ir apmaksātas pusdienas; 
 darbs maiņās, taču ar divām brīvdienām nedēļā. 

 

Priekšrocības pretendentiem, kam būs rekomendācijas no iepriekšējās 
darba vietas. 
 

Izglītības dokumenta  kopiju un pieteikumu, 

 adresētu uzņēmuma direktoram, sūtīt pa pastu. 

 Adrese – Brocēnu iela 74, Saldus novads, Saldus, LV-3800.  

Precīzāku informāciju var saņemt personāla daļā pa tālruni 45602398. 

 



 

 
 
5. Kura dokumenta kopija jāsūta, lai pieteiktos darbā? 

A – Autovadītāja apliecības 
kopija. 

B – Izglītības dokumenta 
kopija. 

C – Personu apliecinoša 
dokumenta kopija. 

 

6. Kā var pieteikties darbā? 

A –Jāiesniedz dokumenti 
personīgi direktoram. 

B – Jāsūta pa pastu direktoram 
adresēti dokumenti.  

C –Jāiesniedz dokumenti 
uzņēmuma grāmatvedībā. 

 

7. Kur un kā var iegūt papildu informāciju? 

A – Zvanot uz personāla daļu. B – Uzņēmuma mājaslapā. C – Sazinoties e-pastā ar 
direktoru. 

 
8. Kur būs pavāra darbavieta? 

A – Saldū. B – Zvārdē. C – Brocēnos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS 

3. uzdevums (A2) 

Lasiet sludinājumu un uzrakstiet e-pasta vēstuli mācību centram! 

 

 

 
 
 
 
Iedomājieties, ka jūs gribat pieteikties kursos!  
E-pasta vēstulē: 

1) sasveicinieties; 
   2) uzrakstiet, ko jūs gribat mācīties; 

3) pajautājiet par mācību ilgumu; 
4) pajautājiet par kursu cenu; 
5) iegūstiet informāciju par mācību centra atrašanās vietu; 
6) atsveicinieties. 

Uzrakstītā teksta apjoms 30–35 vārdi. 

Kam: kopa@macities.com  

Kas: es@rakstu.com 

Par mācību kursiem 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Mācību centrs „Mācīsimies kopā!” aicina pieteikties kādā no šādām 

programmām: „Angļu valoda (dažādi valodas līmeņi)”, „Projektu vadīšana”, 

„Biroja darbinieks”. 
  

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, rakstiet uz kopa@macities.com. 
 
 



 

RUNĀTPRASMES UZDEVUMS 

4. uzdevums (A2) 

 

Aplūkojiet attēlus un veiciet uzdevumus! 

Pastāstiet: 

  1) ko dara attēlos redzamie cilvēki;  

  2) kā jūs brīvajā laikā atpūšaties; 

  3) kur jūs visbiežāk meklējat informāciju! 

Formulējiet 2 jautājumus, lai iegūtu informāciju par sarunas partnera hobiju!                 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                     

1. 

2. 

3. 



 

 

Klausīšanās uzdevuma (A2) teksts 

 
Teksts normālā tempā un  skaidri skan audioierakstā vai arī to nolasa dzimtās (latviešu) valodas lietotājs(-i). 
Aiz katra paziņojuma apm. 40–60 sek. pauze, lai atzīmētu atbildi. 
 

1. paziņojums. 
Pārtikas veikals „Cēsis” aicina darbā pārdevēju. Kandidātam jābūt vismaz vidējai izglītībai, prasmei strādāt ar 
kases aparātu, kā arī divu gadu pieredzei pārdevēja darbā. 
 
2. paziņojums. 
Cienījamie skolēnu vecāki! Atgādinu, ka 3. klases skolēniem pavasara ekskursija būs 19. maijā. Šogad tā būs 
ekskursija ar autobusu uz Latgali. Lūgums līdz 15. maijam samaksāt par ekskursiju. 
 
3. paziņojums. 
Informējam, ka 1. martā sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz Nacionālā teātra jaunajām izrādēm. Biļetes varēs 
iegādāties teātra kasē darba dienās no pulksten 11.00 līdz 19.00.   
 
4. paziņojums. 
Uzmanību! Atgādinu, ka tiem, kuri vēlas piedalīties divu stundu ekskursijā pa pilsētu pēc desmit minūtēm jābūt 
pie viesnīcas. Tur jūs gaidīs autobuss. Lūdzu, nekavējieties! 
 
5. paziņojums. 
Informējam, ka Ceļu satiksmes likumā veiktas izmaiņas. Likumā noteikts, ka automašīnām, kuras nav vecākas par 
četriem gadiem, tehnisko apskati varēs veikt ik pēc diviem gadiem.  
 
6. paziņojumus. 
 No šā gada pavasara uz  Liepāju var aizlidot ar lidmašīnu. Lidojumi ir no starptautiskās lidostas „Rīga”. 
Aviokompānija lidojumus no Rīgas uz Liepāju veic trīs reizes nedēļā. Lidojuma ilgums ir  40 minūtes. 
 
7. paziņojums 
Valmieras novadā pārdod divstāvu māju, kuras kopējā platība ir 98 kvadrātmetri. Māja atrodas 13 kilometrus no 

Valmieras centra. 

8. paziņojums 
Tirdzniecības centra apavu veikalā „Tip-top” atrasts melns naudasmaks. Lūdzam tā īpašnieku vērsties 
tirdzniecības centra administrācijā pirmajā stāvā. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATBILDES 
 

Klausīšanās uzdevuma (A2) atbildes 
 

 Pareizs Nepareizs 

1. x  

2.  x 

3. x  

4. x  

5. x  

6.  x 

7.  X 

8. x  

 

 

Lasīšanas uzdevuma (A2) atbildes 

1. A 

2. C 

3. B 

4. C 

5. B 

6. B 

7. A 

8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VĒRTĒŠANA 
 

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

Klausīšanās uzdevuma (A2) maksimālais punktu skaits – 8 punkti. 
Lasīšanas uzdevuma (A2) 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 (A2) vērtēšana 
 

Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (4 punkti x divi kritēriji). 
     Ja uzrakstīts mazāk nekā 15 vārdu, tad uzrakstīto nevērtē. 

 Saturs Valodas lietojums 

4 Ir uzrakstītas atbildes uz visiem jautājumiem 
(veiktas visas prasītās darbības). Rakstītais ir 
patstāvīgs. 

Lietoti vienkārši  teikumi. Maz kļūdu. Tās 
neietekmē satura uztveri. 

3 Ir uzrakstītas atbildes uz visiem jautājumiem. 
Veiksmīgi izmantots sludinājuma dotais teksts, taču 
ir arī patstāvīgi vārdi, frāzes. 

Lietoti vienkārši teikumi. Samērā daudz kļūdu, 
taču tās neietekmē satura uztveri. 

2 Ir uzrakstītas atbildes uz vismaz 4 jautājumiem 
(veiktas vismaz 4 darbības).  

Samērā daudz kļūdu. Atsevišķos gadījumos tās 
traucē precīzi uztvert saturu (vārdu nozīmi). 

1 Ir uzrakstītas atbildes vismaz uz 2–3 jautājumiem 
(veiktas vismaz 2–3 darbības). 

Lietoti atsevišķi vārdi, vārdu savienojumi.  
Ļoti daudz kļūdu, kas traucē uztvert saturu 
(vārdu nozīmi). 

0 Uzrakstītais nav atbilstošs uzdevuma noteikumu 
prasībām (ir tikai uzruna/atsveicināšanās/atbilde 
tikai uz vienu jautājumu).   

Uzrakstīti tikai daži vārdi. Uzrakstītais kļūdu dēļ 
nav saprotams. 

 
Runāšanas uzdevuma (A2) vērtēšana 

Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (4 punkti x divi kritēriji). 

Punkti Informācijas sniegšana un iegūšana Valodas lietojums 

4 Patstāvīgi, precīzi un diezgan raiti atbild uz visiem 
jautājumiem.   
Skaidri formulē jautājumus. 

Patstāvīgi veido teikumus. Vārdu krājums ir 
pietiekams, lai veiktu uzdevumu. Atbild vienkāršos 
teikumos vai frāzēs.  Cenšas saskaņot vārdu 
formas, pieļauj diezgan maz  kļūdu. 

3 Patstāvīgi atbild uz visiem jautājumiem.   
Spēj pietiekami precīzi formulēt jautājumus.  

Cenšas patstāvīgi veidot teikumus. Vārdu krājums 
ļauj pietiekami raiti veidot atbildes. Pieļauj kļūdas, 
kas netraucē uztvert runāto. 

2 Patstāvīgi atbild tikai uz 1–2 jautājumiem. 
Ar grūtībām formulē jautājumus. 

Pārsvarā lieto gatavas frāzes. Ierobežotais vārdu 
krājums traucē veidot raitas atbildes. 
Vārdu saskaņošanā pieļauj regulāras kļūdas, taču 
tās netraucē uztvert runāto. 

1 Ar sarunas partnera atbalstu atbild uz 1–2 
jautājumiem. Atbildes uz jautājumiem sagādā 
grūtības. Galvenokārt spēj tikai nosaukt redzamo.  
Nespēj formulēt jautājumus. 

Pārsvarā lieto vārdu savienojumus, aprautas 

frāzes. Kļūdu dēļ runāto reizēm grūti uztvert. 

0 Ar grūtībām spēj nosaukt attēlos redzamo. Pārsvarā lieto tikai atsevišķus vārdus 

pamatformās. Kļūdu dēļ runāto grūti uztvert. 

 


