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Klausīšanās prasme – A līmenis 

1. uzdevums 

Klausieties paziņojumus un apvelciet pareizo atbildi! Katrs paziņojums skanēs divas reizes. 

1. No kurienes 12.20 pienāks autobuss? 

A – No Daugavpils. 

B – No Pārdaugavas. 

             C – No Rīgas. 

 

2. Kādi šodien būs laika apstākļi?  

  A – Būs lietus. 

B – Spīdēs saule. 

  C – Būs silts, taču lietains. 

 

3. Kad būs nākamā vadības sēde? 

A – 2. aprīlī  

B – 9. aprīlī 

C – 12. aprīlī 

 

4. Kurām precēm ir 15% cenu atlaide? 

A – Ziemas jakām. 

B – Ziemas apģērbiem. 

C – Ziemas apaviem. 

 

5. Cikos Liepājas koncertzālē sāksies koncerts? 

           A – 16.00 

          B – 18.00 

           C – 20.00 

 

 6. Cik ilgi būs ekskursija pa Teātra muzeju? 

 

  A – Deviņas stundas. 

  B – Divas stundas.   

  C – Trīs stundas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. uzdevums  

 

Klausieties dialogus! Katrs dialogs skanēs divas reizes. 

Ierakstiet teikumā atbilstošo informāciju! Skaitļus rakstiet ar cipariem. 

 

 

1. Tūrisma firma „Aiva” atrodas______ stāvā. 

 

2. Kundze pirks somu ___________________________ krāsā. 

 

3. Kungs pērk ______kg ābolu. 

 

4.  Aptieka strādā līdz pulksten ______. 

 

5. Aina Liepiņa rīt pēcpusdienā ies uz ___________________________. 

 

6. Kārlis ceļoja pa Itāliju divas ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lasītprasme – A līmenis 

3. uzdevums 

Lasiet un atrodiet teikuma beigas! Ierakstiet atbilstošo burtu pretī teikuma sākumam! 

 

0. Rūdolfs nesen nopirka lauku māju, jo…    D . 

1. Vakar es kopā ar draudzeni skatījos...  ___  

2. Brāļi Ivars un Egons jau divus gadus spēlē… ___ 

3. Agrāk Anna strādāja par pārdevēju, bet… ___ 

4. Mazajai Alisei ļoti patīk zīmēt, tādēļ… ___ 

5. Man vislabāk patīk vasara, tāpēc ka… ___ 

6. Rīt es iešu uz veselības centru, lai… ___ 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A   …tad var peldēties un sauļoties. B   …interesantu filmu par Āfriku. 

C       …hokeju jauniešu izlasē.   D   …viņam nepatīk dzīvot pilsētā. 

 E      …pierakstītos pie zobārsta. F     …tagad viņa ir veikala vadītāja. 

G    …viņa sāka apmeklēt mākslas skolu. 



4. uzdevums 

Lasiet! Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgalvojums Pareizs Nepareizs 

0. Celtnieki var pieteikties darbā firmā „Būve”. x  

1. Informāciju par franču valodas kursiem var atrast 
www.lingva.hom. 
 

  

2. Jelgavā var īrēt māju ar trim istabām.   

3. Aģentūra „Pasaule” piedāvā braukt ar autobusu 
ekskursijā uz Bausku. 
 

  

4. Latvijas Tehniskajā universitātē ir konkurss uz ķīmijas 
pasniedzēja vietu. 
 

  

5. Sākot ar 12. maiju, Ogrē būs jauna aptieka.    

6. Galerijā „Daugava” 5. oktobrī pārdos latviešu jauno 
gleznotāju darbus. 
 

  

 

Firma „Būve” aicina darbā celtnieku. 

Pieteikties pa tālruni 8831092. 

Valodu kursi „Lingva” piedāvā mācīties 
angļu un vācu valodu. 

Informācija www.lingva.hom. 

Jelgavā izīrē privātmāju  
(trīs istabas). 

 Zvanīt pa tālruni 73456130. 
 

Ceļojumu aģentūra „Pasaule” organizē 

autobusa ekskursiju pa Baltijas valstīm. 

Aģentūras adrese –  

Bauska, Ozolu iela 8. 

Ogrē, Rīgas ielā 5, tiks atvērta jauna aptieka. 

Aptiekas atvēršana – 12. maijā. 

Mākslas galerijā „Daugava”  
no 5.10. līdz 5.11. būs latviešu jauno 

gleznotāju izstāde. 
Pēc izstādes slēgšanas darbus varēs 

 arī nopirkt. 

Latvijas Tehniskā universitāte  
konkursa kārtībā aicina darbā  

ķīmijas pasniedzēju. 



Valodas lietojums – A līmenis 

 

5. uzdevums 

Izvēlieties atbilstošo vārdu! Ierakstiet tā burtu teikumā! 

 

0. Es pašreiz strādāju       A    skolotāju. A – par 
B – pa 
C – uz 
 

 
1. Es _____ uz darbu ar personīgo auto. 

 
A – skrienu 
B – braucu 
C – eju 
 

2. Ineta jau astoņu gadus ____ par 
grāmatvedi veikalā „Māra”. 
 

A – nāk 
B – nodarbojas 
C – strādā 
 

3. Man ļoti patika keramikas ____ 
Mākslas muzejā. 

A – parāde 
B – izrāde 
C – izstāde 
 

4. Oto dzīvo ____ daudzstāvu mājā. 
 

A – zemā 
B – augstā 
C – grūtā 
 

5. Teātra izrāde  ___ ap desmitiem 
vakarā. 

A – nāca 
B – gāja 
C – beidzās 
 

6. Man nepatīk lasīt ___ grāmatas. 
 

A – biezas 
B – tievas 
C – sausas 
 

 
  



6. uzdevums 

 

Ierakstiet dotos vārdu atbilstošajā formā! 

 

 Es esmu Inese Liepa. Agrāk es dzīvoju (0 – dzīvot) Rīgā, bet tagad es kopā ar vīru un 

dēlu dzīvoju Valmierā. Pirms gada mēs _________________ (1 – nopirkt) divstāvu privātmāju 

netālu no _________________ (2 – pilsēta) centra. Tā atrodas ļoti _________________ (3 – 

skaista) vietā Gaujas krastā. Pretī mūsu _________________ (4 – māja) ir parks. Aiz tā ir skola, 

kuru apmeklē mans dēls Roberts.  

 Brīvajā laikā mēs ar vīru bieži _________________ (5 – braukt) ar velosipēdiem. 

Pagājušā vasarā mēs ar velosipēdiem _________________ (6 – ceļot) pa Igauniju.  

 
 
 
 
  



Rakstītprasme – A līmenis 

7. uzdevums 

Lasiet tekstu un ierakstiet anketā atbilstošo informāciju!  

Jūsu draudzene Krista Bergere brauks ceļojumā uz Latviju. Jūsu draudzene būs Latvijā vienu 
nedēļu laikā no 6. līdz 12. jūnijam. Viņa brauks kopā ar vīru un diviem dēliem. Dēliem ir 4 un 6 
gadi. Ceļojuma laikā viņi dzīvos viesnīcā „Roma” Rīgā. Krista ir pianiste, tādēļ viņa grib 
apmeklēt jaunās koncertzāles Rēzeknē un Cēsīs. 
Palīdziet draudzenei ceļojumu firmā aizpildīt anketu!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds    Krista Bergere 

Profesija  ______________________ 

Dzīvesvietas adrese   Rostoka, Bergštrāse 13 – 89 

Kuri ģimenes locekļi ceļos kopā ar jums? _____________________________________________ 

Cik cilvēku brauks ceļojumā? ________________  

Kurā Latvijas pilsētā dzīvosiet? ____________________ 

Kuras  pilsētas Latvijā gribat apmeklēt? _________________________________ 

Ceļojuma laiks – no ____.(datums) līdz ___.(datums) _________________ (mēnesis). 

Paraksts    K. Bergere 



8. uzdevums 

Lasiet sludinājumu! Iedomājieties, ka jūs gribat pieteikties valodas kursos! Uzrakstiet e-
pasta vēstuli mācību centram!  
 

 

 

 

 

 
E-pasta vēstulē: 

1) sasveicinieties; 
   2) uzrakstiet, kuru valodu gribat mācīties; 

3) kādā formā jūs gribēsiet mācīties (grupā vai individuāli); 
4) cik ilgi jūs gribat mācīties; 
5) pajautājiet par kursu cenu; 
6) atsveicinieties. 

Uzrakstītā teksta apjoms 25 – 30 vārdi. 

Kam: lotoss@valodas.com  

Kas: es@rakstu.com 

Par kursiem 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

    

Mācību centrs „Lotoss” piedāvā valodu kursus (120 un 240 stundu kursi).  

Pie mums vārēsiet mācīties angļu, vācu, krievu, latviešu, franču valodu.  

Piedāvājam mācības grupās (grupā ne vairāk kā 10 cilvēku) vai  

individuāli pie privātskolotāja. 

Ja gribat reģistrēties kursiem un iegūt vairāk informācijas, 

 rakstiet uz lotoss@valodas.com. 

 

mailto:lotoss@valodas.com


Runātprasme – A līmenis 

 

9. uzdevums 

Dialogs (intervija). 

Pedagogs uzdod 10 – 12 jautājumus.  

Sarunas beigu daļā jābūt 4 – 5 jautājumiem, kas prasa no valodas apguvēja īsu pamatojumu. 

1. Kā jūs sauc? / Kāds ir jūsu vārds un uzvārds? 

2. Kāda ir jūsu dzīvesvietas adrese? / Kur jūs dzīvojat? 

3. Cik ilgi jūs dzīvojat Latvijā? 

4. Kura ir jūsu dzimtā valoda? 

5. Kuras valodas vēl jūs protat? / Kurās valodās vēl jūs runājat? 

6. Kur jūs esat dzimis/dzimusi? 

7. Kad ir jūsu dzimšanas diena? 

8. Kāda ir jūsu profesija? / Par ko jūs strādājat?  

9. Kur atrodas jūsu darbavieta? 

10. Ar kuru transportu jūs braucat uz darbu? 

11. Kur jūs pērkat pārtikas produktus? 

12. Ko jūs visbiežāk pērkat pārtikas veikalā? 

13. Ko jūs darāt brīvajā laikā? / Par ko jūs interesējaties? 

 

*** 

14. Kuri mājdzīvnieki jums patīk? Kāpēc?  

15. Kurš gadalaiks jums patīk? Kāpēc? 

16. Uz kurieni jūs gribētu ceļot? Kāpēc?  

17. Kas jums patīk/nepatīk jūsu dzīvesvietas apkārtnē? Kāpēc? 

18. Kuri svētki jums visvairāk patīk? Kāpēc? 

19. Kurus televīzijas raidījumus jūs skatāties? Kāpēc tieši tos? 

 

 

 

 

 

  



 

10. uzdevums 

Pedagogs formulē uzdevuma noteikumus un lēnā tempā nolasa situācijas. Pēc katras situācijas 

valodas apguvējs formulē prasīto. 

1.variants 

1. Jūs esat svešā pilsētā un nezināt, kur atrodas autoosta. Formulējiet jautājumu, lai to 

uzzinātu! 

2. Jūs esat kafejnīcā un gribat pasūtīt pusdienas! Formulējiet lūgumu viesmīlim! 

3. Jūsu kolēģim/kolēģei ir dzimšanas diena. Formulējiet apsveikuma vārdus! 

 

2. variants 

1. Jūs gribat zināt, kā draugam/draudzenei patika jaunā filma. Formulējiet jautājumu, lai to 

uzzinātu! 

2. Jūs veikalā gribat apskatīt tuvāk rokaspulksteni. Formulējiet lūgumu pārdevējai! 

3. Jūs zvanāt draugam, lai apsveiktu viņu vārdadienā! Formulējiet apsveikuma vārdus! 

 

3. variants 

1. Jums ir jauns kaimiņš, bet jūs nezināt viņa vārdu. Pajautājiet viņam to! 

2. Jūs zvanāt uz banku, lai uzzinātu tās darbalaiku! Formulējiet jautājumu, lai to noskaidrotu! 

3. Formulējiet novēlējumu draugam/draudzenei Jaunajā gadā! 

 

4. variants 

1. Jūs esat veikalā un gribat pirkt galdu, bet nezināt tā cenu. Formulējiet jautājumu, lai to 

noskaidrotu! 

2. Jūs gribat salabot kurpes. Formulējiet lūgumu apavu meistaram! 

3. Jums uz savas dzīvesvietas adresi vajag izsaukt taksometru. Formulējiet lūgumu taksometru 

parka dispečeram! 

  



Klausīšanās uzdevumu teksti 
 

Teksti lēnā tempā un ļoti skaidri skan audioierakstā vai arī tos nolasa dzimtās (latviešu) valodas 

lietotājs.  

 

1. uzdevuma teksts 

 

1.teksts. Uzmanību! Informējam, ka autobuss Daugavpils  –  Rīga pienāks autoostā pulksten 

divpadsmitos un divdesmit minūtēs.  

2. teksts. Klausieties laika ziņas. Šodien ārā būs īsta vasara.  Diena būs saulaina, un gaisa temperatūra 

dienā būs no plus divdesmit  līdz plus divdesmit četriem grādiem. Arī rīt būs silts, taču lietains. 

3. teksts. Informējam, ka nākamā vadības sēde notiks pēc divām nedēļām, divpadsmitajā aprīlī, 

pulksten deviņos no rīta. 

4.teksts. Cienījamie pircēji! Informējam, ka mūsu veikalā šodien ir piecpadsmit procentu cenu atlaide 

ziemas apaviem. 

5. teksts. Radio „Kultūra” informē, ka rīt, sešpadsmitajā janvārī, pulksten 18.00 Liepājas koncertzālē 

notiks simfoniskā orķestra koncerts. 

6. teksts. Uzmanību! Lūdzam ekskursijas dalībniekus pēc trīsdesmit minūtēm pulcēties pie Teātra 

muzeja kases. Atgādinām, ka ekskursija ilgs divas stundas. 

 

2. uzdevuma teksts 

1. 
– Sakiet, lūdzu, kurā stāvā 
atrodas tūrisma firma 
„Aiva”? 
–Jums jābrauc ar liftu uz 
astoto stāvu. 
 

3. 
– Sakiet, lūdzu, cik 
maksā šie skaistie 
āboli? 
– Tie maksā 
astoņdesmit centus 
kilogramā. 
– Man, lūdzu, divus 
kilogramus ābolu. 
–Tūlīt, kungs, 
nosvēršu. 
  

5. 
– Labdien! Jums zvana Aina Liepiņa. 
– Lūdzu, Liepiņas kundze, ko jūs 
vēlaties? 
– Es gribu pierakstīties pie frizieres  
Anetes. 
– Vai rīt pulksten septiņpadsmitos 
jūs varēsiet būt pie frizieres? 
– Jā, liels paldies jums. Noteikti 
būšu. 
 

2. 
– Parādiet, lūdzu, man 
sarkano somu. 
– Lūdzu, kundze, te būs. 
– O, ļoti glīta. Un cik tā 
maksā? 
– Tā maksā trīsdesmit 
deviņus eiro. 
– Labi. Es to pirkšu. 
 

4.  
– Labdien! Sakiet, kāds 
ir aptiekas darba laiks? 
– Aptieka ir atvērta no 
pulksten septiņiem līdz 
divdesmit diviem. 
– Paldies par 
informāciju! 
 

6.  
– Sveiks, Kārli! 
Kā klājas? 
– Paldies, labi! Vakar atbraucu no 
ceļojuma. 
– Uz kurieni tad biji aizbraucis?  
– Es kopā ar draudzeni  biju divu 
nedēļu ceļojumā pa Itāliju.  
  

 

 


