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LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS IZSTRĀDĀTIE 
MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI

 A LĪMENIS

2. Interaktīvs mācību līdzeklis 
Laipa A1 un Laipa A2 

Materiāls veidots atbilstoši mācību 
grāmatas Laipa. A1. Latviešu valoda un  
Laipa. A2. Latviešu valoda saturam. 

1. Interaktīvs materiāls Sāksim runāt latviski!
Sagatavošanas kurss latviešu valodas apguvei (A0 pirmslīmenis)

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu 
krājuma pilnveidei. Materiālā ir iekļauti 12 temati: 
Prieks iepazīties!, No visas pasaules, Pilsētā un 
laukos, Mana māja un ģimene, Kājām, ar trolejbusu 
un lidmašīnu, Ikdienas darbi, Iepirkšanās, Labu 
apetīti!, Brīvais laiks, Es ceļoju ..., Esi vesels, 
Mācības un darbs. Papildus var izmantot mācību kartītes Sāksim runāt latviski!.

MATERIĀLS

KARTĪTES

4. Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1

Materiālā ir iekļauti 12 temati: Prieks iepazīties!, 
No visas pasaules, Pilsētā un laukos, Mana māja 
un ģimene, Kājām, ar trolejbusu un lidmašīnu, Ikdienas darbi, Iepirkšanās, 
Labu apetīti!, Brīvais laiks, Es ceļoju..., Esi vesels, Mācības un darbs. Katrā 
sadaļā ir desmit uzdevumi valodas prasmju pārbaudei.

3. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis 
pieaugušajiem e-Laipa

Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir 
saistīts ar drukāto mācību līdzekļu 
komplektu Laipa un atbilst latviešu 
valodas prasmes līmeņu aprakstam.

A1

A2

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/INT-LVA-VISS.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/
https://elaipa.lv/Home/A1
https://elaipa.lv/Home/A2
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5. Interaktīvs materiāls Latviešu 
valoda pieaugušajiem

Interaktīvais mācību materiāls 
paredzēts latviešu valodas apguvei 
A1 lī me nī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, 
nedēļas dienām un mēnešiem, kā arī par lietvārdiem, īpašības 
vārdiem, vietniek vārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, 
darbības vārdiem un prievārdiem.

1. DAĻA

2. DAĻA

6. Interaktīvs materiāls Klausīšanās 

Interaktīvajā materiālā iekļauti uzdevumi klau sīšanās prasmju pilnveidei. 
Temati: Kas es esmu?, Iepazī ša nās, Atvadīšanās, Tālruņa numurs, Uzziņu 
birojs atbild ... (1., 2.), Mans dzīvoklis, Mana ikdie na (1., 2.), Kas mēs esam un 
no kurienes mēs esam?, Kāds ir laiks?, Svētki Latvijā, Negaidītā satikšanās, 
Pieturā, Jaunajā dzīvoklī, Kurp dosimies atvaļinājumā?, Pērkam dzīvokli, 
Pilsētas svētki, Intervija, Brauc lēnāk, Laika prognoze nedēļai, Darbā, 
Laukos, Jāņi.

7.  Interaktīvs materiāls Sarunas 

Interaktīvajā materiālā piedāvāti 10 sarunu te mati: 
Satikšanās, Iepazīšanās un atvadīšanās, Svešā pilsētā, 
Uz ielas un transportā, Ēdam mājās un ārpus mājas, Ikdienas gaitas, Veselība, Darbs 
un mācības, Iepirkšanās, Ceļošana, Jāņi. Katrā tematā tiek piedāvātas trīs mācību 
sarunas, to atšifrējums un sarunu improvizācijas.

Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem, piedāvāts apgūstamo 
vārdu krājums un gramatikas jautājumi.

8.  Interaktīvs materiāls 
Lasīšana 

Interaktīvajā materiālā ir iekļauti lasīšanas uzde vumi (A1, A2),  
kas sakārtoti 24 tematiskajās grupās: Iepazīsimies, Dažādi  
cilvēki no dažādām valstīm, Ģimenes portrets, Ģimenes tradīcijas, Meklējam darbu, 
Mācāmies, Iepērkamies, Darbdienas un brīvdienas, Āgenskalna tirgus, Kuldīga, Mājas stāsts, 
Pasaka par Pienenīti, Portrets un raksturojums, Raimonds Pauls, Bērns ģimenē, Ēdam mājās, 
Es, mani kolēģi un..., Interesanti atklājumi, Mode pavasarim, Maskavas teātri, Kārlis Ulmanis, 
Torņakalns, Digitālie dubultnieki, Pasmejies.

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/eapmaciba_2/00/01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA-2-dala/00/01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/klausisanas/index.html#/page/1 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/sarunas/index.html#/page/1
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Texts/00/Titlepage-1.html
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12. Mājasdarbu komplekts latviešu 
valodas A līmeņa apguvei

Uzdevumi ir saturiski 
saistīti ar mācību 
materiāliem Laipa, tie ir viegli izpildāmi 
elektroniski un nosūtāmi skolotājam.

10. Interaktīvs materiāls Pašnovērtējums

Materiāls paredzēts 
klausīšanās un 
lasīšanas prasmju 
pašnovētēšanai  
A1, A2 līmenī. 

9. Uzskates līdzekļi gramatikas apguvei

Materiālā iekļautas ilustratīvas tabulas, shēmas 
un piemēri lietvārdu, darbības vārdu, īpašības 
vārdu, vietniekvārdu, apstākļa vārdu, partikulu 
un prievārdu apguvei. 

11. Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi 
latviešu valodas A prasmes līmenim

Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, 
gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes 
pārbaudei.

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Language-Portfolio/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/LV-PLAKATI-links.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/01/A_limenis_red.pdf
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13. Valodas prasmes līmeņu 
diagnosticējošie uzdevumi

Uzdevumi izstrādāti visām valoddarbības prasmēm, 
aprakstīti arī vērtēšanas kritēriji. 

A1

A2

14. Mācību materiāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām 
nodarbībām A1 valodas prasmes līmenim Mācāmies mācot

Slaidrādes attālinātam mācību procesam: Es esmu, 
Ģi me ne, Iepazīšanās, Es skolā, Valstis un valodas, 
Darbo  jamies, Skaitļi, Pulkstenis, Nedēļa, Šodien, vakar, 
rīt, Mēneši, Veikalā, Darbības, Krāsas, Augļi un pārtikas 
pro dukti, Gadalaiki un laiks (laikapstākļi), Māja, manas 
mājas, Virtuvē, Pilsētā, Dabā. 

15. Interaktīva darba burtnīca Runāsim pareizi!

Mācību materiāls paredzēts 
latviešu valodas izrunas un 
pareizrakstības pilnveidei.

Rīga, 2006
Rīga, 2006

PIELIKUMS
ПPИЛOЖEНИE

Европейский языковой портфель

LV-RULV-EN
16. Eiropas Valodu portfelis

Valodu pase

Eiropas Valodu portfelis un Valodu pase ir līdzeklis visu valodu un starpkultūru 
jautājumu apguvei gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Tādēļ tajā ir vieta 
ierakstiem par pieredzi, kāda iegūta otrās valodas vai svešvalodu apguvē un 
lietošanā, kompetenci visās apgūtajās valodās. 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/11/A1_diagnostika_2017_2.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/11/A2_diagnostika_2017_2.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Runasim_pareizi/N_0_1.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-RU.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-ENG.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Valodu-pase.pdf

