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Darba lapa 

Valoda un domāšana 

1. uzdevums. Svītriņas vietā ieraksti vajadzīgo burtu!  

1. Atglau_dama pār pieri noslīdējušo matu šķipsnu, meitene saprata – a_pusēja piekāpšanās šobrīd ir 

izdevīga. 

2. Alb_mā bija sens ieraksts: “Izgai_dams no atmiņas, mirklis sevi ir piepildījis.” 

3. Jau_dams un plē_dams uz galda kaudzē samestās lapas, viņš meklēja pazudušo vēstuli, cerot, ka to 

nav paņēmis svešais ciemiņš. 

4. Ja lū_ti tu, lai līdzi lū_t mana dvēsele.  

5. Aizvēris bibliot_kas durvis, es straujiem l_cieniem tuvojos mērķim. 

 

2. uzdevums. Izvēles situācijā nosvītro nepareizo vārdu! Liec iederīgas pieturzīmes. Uzzīmē 

grafisko zīmējumu katram teikumam! 

1. Viņš bija aizsnaudies/aisnaudies turpat tirgus laukuma vidū kur pamazām atkal sākās rosība.  

2. Taču sarūgtinājumā/sarūktinājumā viņa sirds līksmi/līgsmi iepukstējās. 

3. Vakar vakarā viņš bija nolēmis ka kļūs vēl lielāks dēkainis nekā apbrīnotie/abrīnotie grāmatu 

varoņi.  

4. Tirgotāji slēja augšā/aukšā savas bodītes un viņš palīdzēja saldumu pārdevējam kas savā nodabā 

smaidija/smaidīja  laimīgs un droš/drošs par savu dzīvi gatavs uzsākt ik dienas/ikdienas darbus.  

5. Piespraudis pie durvīm zīmīti, viņš kopā ar ganu devās uz mazu kafeinīcu/kafejnīcu turpat netālu.  

6. Pārdevējs teica Pirms tavas ierašanās bieži domāju vai neesmu/nēsmu velti isšķiedis/izšķiedis 

laiku palikdams/paligdams, kamēr mani draugi devās uz jaunām vietām un vai nu izputēja vai sāka 

dzīvot labāk.” 

 

3. uzdevums. Saliec tekstā pieturzīmes un ieraksti trūkstošos burtus!  

1. Tērvete būdama viena no skaistākajām Latvijas vietām gan pavasarī vasarā rudenī un ziemā savus 

apmeklētājus vienmēr gaida interesanta un aizraujoša. 

2. Šeit daba vēsture un literat_ra esot cieši kopā cita citu papildina.  

3. Tērvetes Meža ainavu parks daudz spēj atklāt bagātīgi atdodams savas est_tiskās vērtības mūsu 

garīgajai la_klājībai.  

4. Tā mēs ieraug_m un māc_mies izprast ne tikai dabas varenību un skaistumu bet uz šī fona izzin_m 

arī vēstures kult_ras pieminekļus dziļāk iepazīst_m un sākam izprast _emgales senvēsturi vēl vairāk 

iemīl_m dzimto zemi. 
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4. uzdevums. Izraksti izceltos vārdus, katram izceltajam vārdam nosaki vārdšķiru, vai tas ir 

lokāms, nelokāms.  

Katrā no četriem gadalaikiem ir kaut kas skaists. Skat, lietus! Vai vasaras lietus nav kaut kas 

skaists? Pēc tā arī lapas kļūst zaļākas, ir svaigāks gaiss. Re, pāri pļavai paceļas septiņu krāsu 

varavīksne, un visa pasaule iezaigojas neaprakstāmā skaistumā! Jāizbauda katra situācija, bet, lai to 

varētu izbaudīt, pozitīvais ir gan jāsaskata, gan jāizjūt. Lai to izdarītu, ir jāmaina domāšana, taču, 

lai to paveiktu, ir jāpasper pāris solīšu atpakaļ un jāpaskatās uz savas dzīves situāciju no malas. Jā, 

bieži nāksies ieraudzīt daudz sīku ikdienas kļūdu, bet no tā nevajag baidīties, jo visu var labot, ja 

tikai nenolaiž rokas un pats nekļūst par vienu lielu lietus un negaisa mākoni. 

 

5. uzdevums. Saliec tekstā pieturzīmes! Nosaki pirms kurām daļām ir sakārtojuma saistība, 

starpt kurām pakārtojuma saistība.  

1. Reizē ir kaislība un riebums pret dzīvi tad seko īss apskaidrības mirklis. 2. Tālāk tu celies un ej ieej 

darbībā dedzinot dzīvi sadedzinot laiku. 3. Pēc tam atkal mirklis kad pārej no darbības uz dziļu 

nekustību kad esi tikai vērojums domas. 4. Kas no tiem ir īstākā dzīve nezinu. 5. Varbūt ritms kādā 

mijas šie divi stāvokļi. 6. Un ilgas un ēšana citu cilvēku vērojums saule caur logu mušu sīkšana 

mirklīgs ļaunums uz visiem. 7. Tad atkal nāk mīlestība līdz asarām domas par kādu atsevišķu likteni 

kas risinās acu priekšā. 8. Atnāk arī atmiņas kuras vēlies atsaukt pie sevis gandrīz miesiskas bet tā kā 

tām trūkst miesas tās nostājas acu priekšā un ir žēlojamas kā cilvēks kurš grib mīlēt bet nevar.  

 

6. uzdevums. Pasvītro teikuma gramatisko centru! Aiz teikuma iekavās nosaki gramatiskā 

centra veidu!  

Cēsis ir ne tikai viena no vecākajām, bet arī latviskākajām pilsētām. Krāšņām dabas ainavām 

un vēstures liecībām bagāta, tā iemieso intriģējošu senatnes garu un mūsdienīgu pašapziņu. Gan 

Cēsis, gan Cēsu novads ir viens no Vidzemes apceļotāju lielākajiem vilinājumiem. 

Ja vēlaties atvilkt elpu no lielpilsētas burzmas un nemiera, jādodas pastaigā pa mazajām Cēsu 

ieliņām, kuru plānojums saglabājies vēl no viduslaikiem. Tās mijas ar unikāliem un klusiem 

pagalmiņiem, malās kā mēmi, bet draudzīgi liecinieki stāv nelielas vienstāva un divstāvu ēkas ar 

sarkaniem kārniņu jumtiem. Pavasaros te zied ceriņi un vasarā smaržo rozes. Cēsu baznīca un vecās 

pilsdrupas ar Pils parku ir vietas, kur ļauties domām un atklāsmēm. Skaisti! Fantastiski! 

Neaizmirstami!  

(Pēc interneta materiāliem) 

 

 


