Pārbaudes uzdevumu tematika
pamata (A) līmenī

Valodas prasmes pamata līmenī personai jāsaprot un jāprot rakstveidā un mutvārdos izmantot
biežāk lietotā leksika un elementārās frāzes atbilstīgi norādītajai tematikai un situācijām, kas saistītas
galvenokārt ar personas profesionālo darbību, personiskajām interesēm, ikdienas vajadzībām un
sadzīvi.
Pamatinformācija par personu
Personas dati

Vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, dzimšanas dati, tautība, ģimenes stāvoklis.

Ziņas par ģimeni

Ģimenes locekļi – tēvs, māte, vectēvs, vecmāmiņa, dēls, meita, vīrs, sieva.
Ģimenes locekļu dzīves vieta (kurā valstī, pilsētā/ laukos dzīvo).
Ģimenes locekļu nodarbošanās (kur strādā/ mācās/ pensijā).
Ģimenes locekļu vecums.

Dzīvesvieta

Dzīvesvieta. Dzīvesvietas tipi – māja pilsētā, lauku māja, dzīvoklis pilsētā vai
laukos.
Dzīvokļa/ mājas atrašanās vieta. Tās apkārtne (kas atrodas blakus
dzīvesvietai, kas patīk/nepatīk dzīvesvietā).
Istabas, to iekārtojums. Ērtības dzīvoklī/ mājā.

Izglītība un darbs

Izglītība un
valodu apguve

Profesionālā
darbība

Izglītības iestādes – skola, augstskola, profesionālā skola (kas patīk/nepatīk
izglītības iestādē).
Izglītības veidi – pamatizglītība, vidējā, profesionālā un augstākā izglītība
(kāda izglītība, specialitāte iegūta).
Skolēni, studenti, audzēkņi, skolotāji, pasniedzēji.
Mācību priekšmeti (kuri mācību priekšmeti patīk/nepatīk).
Valodu prasme (kuras valodas prot, kur mācījies).
Dažādi mācību kursi (kādos kursos, kur un cik ilgi mācījies).
Darba režīms (darba dienas, brīvdienas, darba laika sākums, beigas, darba
dienas ilgums).
Darbavieta (kur atrodas, kā nokļūst darbavietā).
Profesija (kurā profesijā strādā, par ko gribētu strādāt).
Darbavieta (darba kolektīvs, cik ilgi strādā šajā darbavietā, kas patīk/nepatīk
darbavietā).
Darba pienākumi (ko dara, kas jāzina, jāprot).
Darba komandējums (uz kurieni brauc komandējumā, cik ilgs ir
komandējums, ko dara komandējuma laikā).

Svarīgas darbības ikdienā
Diena, nedēļa, mēnesis, gadalaiki, gads.
Laika apstākļi dažādos gadalaikos (lietus, sniegs, silts, auksts).
Laika posmi un laika
Dienas dalījums – rīts, diena, pusdiena, pēcpusdiena, vakars, nakts.
apstākļi
Pulksteņa laiks (sekundes, minūtes un stundas) un cilvēka darbības katrā
diennakts daļā.
Mājas darbi

Mājās veicamie darbi (ēdienu gatavošana, mājas uzkopšana u.tml.).
Ikdienas darbi mājās pilsētā un laukos.
Mājdzīvnieki (kādi mājdzīvnieki ir mājās, rūpes par mājdzīvniekiem).

Ēdienreizes

Brokastis, pusdienas, vakariņas.
Ēdieni (kurus ēdienus gatavo, kas garšo/negaršo).

Brīvais laiks

Atpūta, vaļasprieks
un informācijas
iegūšanas iespējas

Brīvais laiks vakaros, sestdienā, svētdienā un atvaļinājuma laikā.
Atpūta mājās – TV skatīšanās, radio klausīšanās, grāmatu lasīšana (kas
patīk/nepatīk).
Atpūta ārpus mājas – muzejs, teātris, kino, opera, koncertzāle, bibliotēka
u.c. (kurus pasākumus apmeklē, kad tos apmeklē).
Atpūta brīvā dabā (atpūta pie ezera, upes, jūras, kalnos); atpūta dažādos
gadalaikos – slēpošana un slidošana ziemā, peldēšana, makšķerēšana
vasarā, sēņu un ogu lasīšana rudenī u.c. (kur un kā atpūšas, ar ko kopā
atpūšas).
Informācijas iegūšanas veidi – prese, radio, televīzija, internets (kas noticis
Latvijā un pasaulē).

Svētki

Ģimenes svētki – dzimšanas diena, pirmā skolas diena, izlaidums u.c. (kad,
kā un kur svin šos svētkus, kā apsveic šajos svētkos).
Gadskārtu svētki – Ziemassvētki, Jaunā gada sagaidīšana, Lieldienas u.c.
(kad ir šie svētki, kā un kur svin šos svētkus, kā apsveic šajos svētkos).
Valsts svētki (Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Lāčplēša diena).
Ielūgums ciemos. Dāvanas (ko dāvina citiem, kādas dāvanas patīk pašam).

Sports

Populārākie sporta veidi (kuri sporta veidi patīk/nepatīk, ar kādu sporta
veidu nodarbojas).

Ceļošana

Ceļošana (kad, uz kurieni ir ceļojis, uz kurieni grib ceļot, ar ko kopā ceļoja,
kas patika/nepatika ceļojumā).
Ceļošanas veidi (kājām, ar velosipēdu, automašīnu, autobusu, lidmašīnu,
laivu un kuģi).
Orientēšanās svešā vietā (kur un kas atrodas, kā nokļūt līdz kādai vietai).
Viesnīcas numuru rezervēšana, apmaksa.

Dažādi pakalpojumi

Iepirkšanās

Kafejnīcā,
restorānā, bārā

Veselība

Iepirkšanās vietas – veikali, lielveikali un tirgus (kur iepērkas, kāpēc šajā
vietā iepērkas).
Pārtikas preces (kur un ko pērk). Populārāko pārtikas preču nosaukumi,
svars, daudzums, tilpums.
Rūpniecības preces, populārāko preču nosaukumi, izmērs, lielums, krāsa.
Ēdienkarte. Ēdienu un dzērienu pasūtīšana.
Galdiņu rezervēšana.
Maksāšana par pakalpojumu.
Veselības stāvoklis (vesels, slims, sāp galva, kakls, vēders, kāja, roka, ir/nav
paaugstināta temperatūra).
Ārsta izsaukums uz mājām, reģistrēšanās pie ārsta poliklīnikā.
Ārstniecības iestādes (slimnīca, veselības centrs, poliklīnika).
Medikamentu pirkšana aptiekā (kādu medikamentu un kāpēc vajag).

Darbnīcas, citi
pakalpojumi

Frizētava – frizūras, matu griešana un krāsošana.
Apavu labošana, sadzīves tehnikas darbnīcas (ko vajag salabot un cik tas
maksā, cik ilgā laikā salabo).
Pasts (kā nosūtīt un kā saņemt sūtījumu).
Banka (maksājumu veikšana, valūtas maiņa).

Transports un
satiksme

Transporta veidi.
Transporta līdzekļa maršruts (uz kurieni brauc transports, brauciena ilgums).
Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem (pieturas atrašanās vieta, biļetes
pirkšana).

