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1. uzdevums. Saliec teikumos pieturzīmes! 

 

1. Satori.lv ir kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls kas publicē rakstus un esejas par 

aktuālām sociālpolitiskām un kultūrpolitiskām problēmām recenzijas un pārdomas par grāmatām 

filmām teātra izrādēm koncertiem mākslas izstādēm intervijas ar literātiem mūziķiem režisoriem un 

citiem radošiem cilvēkiem kā arī prozas un dzejas darbus. 

2. Iegūstot popularitāti lasītāju sevišķi jauniešu vidū Satori.lv kļuva par jaunākās latviešu 

oriģinālliteratūras atbalstītāju piedāvājot ne tikai jau atzītu autoru tekstus bet arī iespēju brīvi 

publicēties jaunajiem literātiem. 

3. Par svarīgu Satori.lv sastāvdaļu kļuva regulāras komentāru slejas un pazīstamu autoru blogi kuros 

paustie viedokļi bieži vien tika pamanīti un apspriesti plašā sabiedrībā. 

4. Šobrīd Satori.lv ir moderns digitāls žurnāls kas par savu galveno uzdevumu uzskata veicināt 

sabiedrības spriestspēju un radīt iespēju cilvēkiem gan autoriem gan lasītājiem piedalīties diskusijā 

par kultūras un sociālpolitiskajiem notikumiem. 

5. Paralēli publikācijām internetā Satori.lv regulāri izdod bezmaksas avīzes un burtnīcas kurās 

apkopo interesantākos un labākos interneta žurnālā publicētos tekstus. 

 

2. uzdevums. Pasvītro iespraudumu katrā teikumā, kur nepieciešams atdali iespraudumu ar 

komatiem.  

1. Konkrētāk vairs nevar pateikt. 

2. Šodien ir saulains savukārt vakar bija lietains. 

3. Man patīk klausīties mūziku sevišķi ja esmu ceļā.  

4. Lūdzu izsakies precīzāk! 

5. Šodien ir nedēļas pirmā diena precīzāk pirmdiena.  

6. Patiesībā viss ir atkarīgs no gribasspēka.  

7. Latvijā ir daudz skaistu pilsētu piemēram Sigulda Cēsis un Talsi.  

3. uzdevums. Dali vārdus jaunā rindā!  

Rudens, Liepāja, pasaule, lietussargs, darbinieks, lakstīgala, vārtsargs, lielummānija.  

4. uzdevums. Labo pareizrakstības kļūdas. 

ar vien mūzdienas 

piecpacmit fizioterapēts 

acuredzami zin 

intrese uzināt 

ciplanētieši fenomināls 
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5. uzdevums. Katram skaidrojumam atrodi pareizo piemēru!  

Piemērs Skaidrojums  

1. Es nezinu, kā cīnīties ar problēmām.  Ievada vienlīdzīgi teikuma locekļu virkni 

un vispārinošā vārda priekšā nav vārda 

tāds. 

 

2. Daudz dzejnieki, kā L. Brīdaka, I. Auziņš, 

M. Čaklais, piedalīsies dzejas dienu sarīkojumā 

mūsu pilsētā.  

Aiz kā seko jauns gramatiskais centrs.   

3. Rīga, kā arī Ventspils, ir lielākās Latvijas 

ostas pilsētas.  

Lietoti saikļi tā kā, tiklīdz kā.   

4. Ekskursijas dalībnieki, kā, piemēram, 

Anna, Elmārs, Juris, ir izstrādājuši savu 

individuālo papildmaršrutu atpūtas dienām.  

Ievada palīgteikumu.   

5. Pirmajos dziesmu svētkos 1873. gadā 

latvieši uzstājās kā vienota tauta.  

Ja aiz kā seko iespraudums, kurš atdalāms 

ar komatiem, - kā liekams komatos.  

 

6. Ilgus gadus tika noklusēti arī tādi rakstnieki 

kā Anšlavs Eglītis un Aleksandrs Grīns. 

Vienlīdzīgo palīgteikumu virknē nākamais 

ar kā ievadītais palīgteikums piesaistīts ar 

un.  

 

7. Saule kā pacēlās virs priežu galotnēm, tā 

karsēja un karsēja.  

Savienojumā kā arī piesaista vienu vai 

vairākus vienlīdzīgus teikuma locekļus.  

 

8. Mēs, tiklīdz kā ieradīsimies, palīdzēsim 

lauku darbos.  

Lietots saiklis kā – tā.   

9. Mēs tagad zināsim, kā pareizi retināmas 

cukurbietes un kā uzirdināma zeme ap tām.  

Kā ievada salīdzinājumu vienkāršā 

teikumā.  

 

 


