
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: “Iespraudumi” 
 

Darba lapa 

Iespraudumi 

 

1. Atzīmē ar A teikumus, kuros ir iespraudumi, ja nepieciešams atdali ar komatiem, atzīmē ar B teikumus, 

kuros nav iespraudumi. 

1. Cilvēkam bieži liekas, ka tie, kas nes pateicību sirdī un kas nespēj pielāgoties, kādu dienu paliek vieni. 

2. Šādus vārdus var teikt cilvēks, kas pats ir spītējis ļaudīm un liktenim. 

3. Jo spēcīgāks kāds cilvēks, jo savā būtībā var teikt traģiskāks. 

4. Vai tu proti atšķirt īstu draudzību no vēja ziediem? 

5. Proti spēks, kas visvairāk palīdz izturēt dzīvi, ir draudzības spēks. 

6. Laipnība ir dvēseles mūzika vismaz man tā liekas, kas palīdz novīt liepu lapu laipu. 

7. Vismaz man tā liekas, ka liegas smaržas piesātināto liepu lapu laipu es visvairāk esmu izjutusi Vīnē. 

8. Šo dārgo, trauslo mantu ak, kā es to vēlētos gribēju pārvest dzimtenē. 

 

2. Liec pieturzīmes, sevišķu uzmanību pievēršot iespraudumiem! Var būt varianti. 

1. Mūsu tautai darbs protams jau pats par sevi ir augsta ētiska vērtība. 

2. Latviešu tautas sakāmvārds piemēram vēsta ka rīta stundai zelts mutē. 

3. Priecīga noskaņa rīta agrumā arī paceļ kā vēlāk redzēsim cilvēka spēka līmeni un dara to stiprāku darba 

un dzīves cīņās. 

4. Rīta darbam vēl ir tā vērtība ka viņš tā sakot absolūti pavairo vispārējo dienā padarītā darba daudzumu. 

5. Citiem vārdiem rīta darbs labāk veicas labāk sokas vai šķiras kā nu kuru reizi katrs grib to izsacīt. 

6. Cilvēka laimi tas ir viņa darba spēju un prieku neviens zaglis nevar nozagt jo šis darba prieks un šī darba 

laime ir tikai viņā pašā. 

(Gunārs Birkerts) 

7. Ja nu mēs apdomājam ka leiši ar latviešiem ir tuvi jo tuvi radi tā sakot miesīgi brāļi tad mēs droši varam 

cerēt ka ikvienam īstam latvietim patiksies kādas ziņas par saviem brāļiem dabūt. 

8. Ja latviešiem un lietuviešiem acīmredzot ir izcelsmes kopība tad kopš 13. gs. ar igauņiem mums ir likteņa 

kopība. 

9. Nonākot Krievijas varā baltieši precīzāk lietuvieši igauņi latvieši nekad nezaudēja brīvības tieksmes. 

10. Kur mums ir tagad brāļu tautu vienības biedrība tur nākotnē jāizaug brāļu tautu vienībai pašai visos 

tautu darbības laukos piemēram kultūrā sabiedrībā politikā.                  (Juris Alunāns) 

 

3. Papildini teikumus ar piemērotiem iespraudumiem! Izvēlies atbilstošas pieturzīmes! Iespējami dažādi 

varianti. 

1. Sports _________________ ir kustību filozofija. 

2. Sportā cilvēks redzams kā zem mikroskopa _________________ viņu vēro miljonacains vērotājs. 

3. Sports ___________________ atļauj īsā laikā iepazīt cilvēku, izstrādā kritērijus vērtēšanai. 

4. Lielākajā skatītāju daļā ___________________ valda primitīvizēts uzskats par sportu 

______________________ viņiem sports nozīmē tikai prožektoriem apgaismoto vai aplausiem piešalkoto 

sporta zāli vai stadionu. 

5. Jā, vienīgi sportā prestižu saglabā arī zaudētājs ___________________ ja viņš ir prestiža cienīgs. 

 


