
APSTIPRINĀTS  

ar VeA  Senāta 
2017.gada 20. septembra 

lēmumu Nr. 17 – 124 

Mūsdienu vācu valoda (A2) 

(Contemporary German (A2)) 

Autors VeA docente Dr. philol. Silga Sviķe 

LAIS kods  

Pārbaudes forma Ieskaite 

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti) 4 KP (3 ECTS) 

Kopējais kontaktnodarbību skaits 32 

Lekciju skaits 16 

Praktisko nodarbību skaits 16 

Nepieciešamās zināšanas kursa 

uzsākšanai 

Bez vācu valodas priekšzināšanām 

Studiju programmas daļa Vispārizglītojošie mācību kursi 

Studiju kursa mērķis 

Apgūt vācu valodas pamatprasmes (saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm 

valodu apguvē: iesācēja līmenis/elementārais līmenis – A1/A2) studiju nolūkiem 

atbilstoši izvēlētās pamatprogrammas mērķiem un uzdevumiem teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās, kurās veic klausīšanās, lasīšanas, izrunas, gramatikas 

uzdevumus, kā arī video filmu skatīšanos ar uzdevumiem par konkrētajām kursa 

apakštēmām. 

Studiju rezultāti 

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students: 

• prot atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kam ir saistība ar 

studentu (piemēram, vienkāršu informāciju par sevi un ģimeni, savu 

nodarbošanos, brīvā laika pavadīšanas veidiem, iepirkšanos, dzīvesvietu). Prot 

uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos, 

sludinājumos, apliecinot klausīšanās pamatprasmes; 

• prot izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus, var sameklēt konkrētu informāciju 

vienkāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos: sludinājumos, reklāmizdevumos, 

aprakstos, sarakstos; kā arī saprot īsas un vienkāršas privātās vēstules, apliecinot 

lasīšanas pamatprasmes; 

• spēj sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas 

apmaiņa par studentam zināmiem tematiem vai darbībām; var iesaistīties ļoti īsā 
sarunā par sadzīviskiem jautājumiem, apliecinot dialoga veidošanas 

pamatrasmes; 

• var vienkāršos teikumos pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, dzīves 

apstākļiem, savu izglītību un pašreizējo vai iepriekšējo nodarbošanos, apliecinot 

monologa veidošanas pamatrasmes; 

• var uzrakstīt īsas zīmītes un vienkāršus paziņojumus, prot uzrakstīt ļoti vienkāršu 

vēstuli, piemēram, izsakot kādam pateicību, apliecinot rakstīšanas 

pamatrasmes. 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids 

Studentu patstāvīgais darbs ietver:   

● regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību 

literatūru, interneta resursus, vārdnīcas; 



● attiecīgo uzdevumu, kas piederīgi kursā aplūkotajām tēmām, izpildi; lasīšanu 

vācu valodā; rakstveida tekstu sagatavošanu vācu valodā atbilstoši tēmām; 

● patstāvīgos darbus mājās un auditorijā; 
● gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam. 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Galīgo vērtējumu kursā veido: 

• darbs nodarbībās – 30%; 

• mājas un patstāvīgie darbi – 30%; 

• ieskaite – 40%. 

Studiju kursa saturs 

N.p.k. Tēmas nosaukums 

1.  Es un mana ģimene. 

2.  Mana nodarbošanās un brīvais laiks. 

3.  Mana dzīvesvieta: dzimtā pilsēta un valsts. 

4.  Ceļošana, iepirkšanās. Labu apetīti. 

Studiju kursa kalendārais plāns 

Nod. 

Nr.p.k. 
Tēmas nosaukums 

Nodarbības veids, akadēmisko 

stundu skaits 

1.  Vācu alfabēts, patskaņi, līdzskaņi, divskaņi, 
vācu vārdu izruna, lasīšanas vācu valodā 
pamatnoteikumi: uzsvars, vācu cilmes vārdi 

un internacionālismi. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

2.  Es un mana ģimene. Lietvārdi, artikuli, 

dzimtes, vienskaitlis un daudzskaitlis.  

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

3.  Es un mana ģimene. Personu vietniekvārdi, 

norādāmie vietniekvārdi. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

4.  Es un mana ģimene. Lietvārdu locīšana 

vienskaitlī un daudzskaitlī, teikumu 

veidošana vācu valodā. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

5.  Es un mana ģimene. Darbības vārdi, modālie 

darbības vārdi. 

Lekcija, praktiskā nodarbība 

ar tēmas noslēguma pārbaudes 

darbu, 2 

6.  Mana nodarbošanās un brīvais laiks. Skaitļa 

vārdi, noliegums. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

7.  Mana nodarbošanās un brīvais laiks. 

Darbības vārdi ar atdalāmajiem un 

neatdalāmajiem priedēkļiem. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

8.  Mana nodarbošanās un brīvais laiks. 

Jautājuma teikumi. Personu vietniekvārdu 

locīšana. 

Lekcija, praktiskā nodarbība 

ar tēmas noslēguma pārbaudes 

darbu, 2 

9.  Mana dzīvesvieta: dzimtā pilsēta un valsts. 

Atgriezeniskie darbības vārdi.  

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

10.  Mana dzīvesvieta: dzimtā pilsēta un valsts. 

Īpašības vārdi, īpašības vārdu 

kāpinājumapakāpes. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

11.  Mana dzīvesvieta: dzimtā pilsēta un valsts. 

Pagātnes laiks – Perfekt. Modālie darbības 

Lekcija un praktiskā nodarbība 

ar tēmas noslēguma pārbaudes 



Nod. 

Nr.p.k. 
Tēmas nosaukums 

Nodarbības veids, akadēmisko 

stundu skaits 

vārdi Perfekt. darbu, 2 

12.  Ceļošana un iepirkšanās. Labu apetīti! 
Pavēles izteiksme.  

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

13.  Ceļošana un iepikšanās. Vienkāršā pagātne – 

Präteritum. 

Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

14.  Ceļošana un iepirkšanās. Nākotne – Futur I. Lekcija un praktiskā 
nodarbība, 2 

15.  Ceļošana un iepirkšanās. Dialogu veidošana, 

jautājumu veidošana. Ciešamā kārta. 

Lekcija un praktiskā nodarbība 

ar tēmas noslēguma pārbaudes 

darbu, 2 

16.  Visu kursa tēmu atkārtojums: es un mana 

ģimene, mana nodarbošanā sun brīvais laiks, 

mana dzīvesvieta, ceļošana un ieprikšanās. 

Salikti teikumi. 

Praktiskā nodarbība ar 

gatavošanos noslēguma 

pārbaudes darbam, 2 

Pamatliteratūra 

1. Deutsch Sprachkurs Plus. Hueber Sprachkurs Plus. A German Self-Study Course 

for Beginners. Companion. D. Niebisch, S. Hohmann. München: Hueber Verlag, 

2017. 

2. Deutsch Sprachkurs Plus. Hueber Sprachkurs Plus. A German Self-Study Course 

for Beginners. Textbook. D. Niebisch, S. Hohmann. München: Hueber Verlag, 

2017. 

3. Немецкий за 3 месяца. Интенсивный курс. Н. Н. Нестерова. Москва: 
Издательство АСТ, 2017. 

4. Базовая грамматика немецкого языка за 16 занятий./Basisgrammatik der 

deutschen Sprache in 16 Studen. А. Михаленко [b.v.: b.i.], [b.g.]. 

5. Deutsch als Fremdsprache. Zwischendurch mal… Hören. B. Bekesi, M. Clalüna, 

R.-M. Dallapiazza u.a. München: Hueber Verlag, 2016. 

6. Deutsch als Fremdsprache. Schritte international 2. Niveau A1/A2. D. Niebisch, 

S. Penning-Hiemstra, F. Specht u.a., München: Hueber Verlag, 2010. 

7. Grammatik ist kinderleicht. M. Lepp. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

8. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim: Duden, 2006. 

Papildliteratūra 

1. Немецкий за 3 месяца. Интенсивный курс. Н. Н. Нестерова. Москва: 
Издательство АСТ, 2017. 

2. Базовая грамматика немецкого языка за 16 занятий./Basisgrammatik der 

deutschen Sprache in 16 Studen. А. Михаленко [b.v.: b.i.], [b.g.]. 

3. Tulkojošās un skaidrojošās elektroniskās vārdnīcas un interneta resursi: 

www.duden.de, www.goethe.de, www.dw.de, www.multitran.ru, http://mein-

deutschbuch.de/, https://deutschlernerblog.de u.c.  

Citi informācijas avoti 

Pasniedzējas sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums (pieejams nodarbībās). 
 


