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Vārds, uzvārds, datums_____________________________________________________________ 

 

DARBA LAPA 

INTERPUNKCIJA UN ORTOGRĀFIJA 

(i/ni) 

1. uzdevums. Saliec teikumos pieturzīmes un ieraksti vārdos trūkstošo burtu! (8 p.) 

1. Ja vienmēr spēsi sakopot domas uz to kas notiek pa__reiz tu būsi laimīgs cilvēks.  

2. Aitu gans pamodās reizē ar sau__ēktu un tur priekšā kur pagājušajā naktī bija mirdzējušas mazas 

zvaigznītes rēgojās nebeidzamu palmu rinda kas stiepās pāri visam tuksnesim.  

3. Te ir gluži kā Tūksto__ un vienas nakts pasakās anglis salīdzināja de__dams nepacietībā ieraudzīt 

alķīmiķi.  

4. Viņus ielenca bērni ziņkārīgi nopētīdami ti__o ieradušos dzīvniekus un ļaudis.  

5. Vecākais virsaitis teica ka viņam žēl karavīru taču nekad nedrīkst lau__t tradīcijas.  

6. Savos ceļojumos apkārt pasaulei bieži esmu dzirdējis ļaudis runājam par neparasto apkārt.  

7. Sirds pļāpāja par likteni un neskaitāmiem ļaudīm kas bija devušies klaiņojumos meklēt tālas zemes vai 

skaistas sievietes allaž saķeroties ar sava laika cilvēku ai__spriedumainajiem priek__tatiem.  

(P. Koelju) 

 

 

2. uzdevums. Saliec tekstā pieturzīmes un ieraksti vārdos trūkstošo burtu! (12 p.) 

1. Vēl puspamiegam roka nejauši paceļas nospiest radio pogu. 2. No sapņa dzīlēm kā no ūde__ dzelmju 

avotiem m__zika lēni uznes mani nomoda mirdzoš___ virspusē un apkārt iesācis laidel__ties Mocarta gars. 

3. Es nezinu vai tas uz labu vai ļaunu un vai tas vispār kaut ko nozīmē. 4. Bet viņš laidelējas apkārt spārniem 

tik ti__o klusi šalcot. 5. Brīžiem viņš ir tik tuvu ka varētu viņu satvert. 6. Bet ko es iesāktu viņu satvērusi. 7. 

Un es ļauju lai viņa dvēsele brīvi lidin__s pa istabu. 8. Dvēseles ir tik trauslas ka saujā strauji nobir__t 

sudraba vizma un tik maigas ka viegli šašķī__t un sašķaidītas šļakst zem kājām radot iespaidu ka tie ir dubļi. 

9. Mēs kas vēl esam dzīvi pieskar__mies cits citam ne tikai ar pirkstu galiem un lūpām bet arī ar gaismu un 

skumjām. 10. Mēs tik karsti vēl__mies lai mums pieskaras un tik neaizsargāti esam pret pieskārieniem. 11. 

Vai mums pieder citu cilvēku pieskārieni vai arī tie kā lapu kr__ana nepieder nevienam. 12. Vai mēs 

nolietoj__mies no pieskārieniem vai sasmokam bez tiem kā veci dīķi vai tikai novē__tam kā ābeļu augļi 

klētī cen__damies vēl mazu brīdi pat drusku smaržot.  

(R. Ezera) 
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3. uzdevums. Uzraksti pārdomas par to, kā Tev ir veicies šajā mācību gadā, iesaisti vismaz trīs frazeoloģismus! 

(90-100 vārdi) (8 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

Dieviena 

 

1. Saulcerīte Viese 1932-2004 literatūrzinātniece un rakstniece visu Gaiziņkalna apkārtni dēvē par 

Dievienu kuras centrs atrodas pie Lejiņu mājām. 2. Tiek uzskatīts ka tur Viešūra ezera apkaimē bijusi 

svētvieta viena no daudzajām svētvietām kādas atrodas Vidzemes vidienē.  

3. Lejiņu māju saimnieki reiz izrakuši akmeni aiz kura bieži ķērusies kāja un ieraudzījuši ka akmenī 

iekalts ne īsti krusts bet Dieva zīme ar rociņām gaisā. 4. Un vēl šajā akmenī ir bijis iekalts caurums tādā 

leņķī lai var iespraust un dedzināt skalu citiem vārdiem no sausa koka atšķeltu vienmērīga biezuma skaidu. 

5. Tālāk mazliet nostāk no lejiņu mājas ir sešu ūdens āderu krustpunkts kas veidojot enerģijas stabu. 

6. Viešūra tas tiek saukts arī par Kaķīša ezeru apkārtnē jūs varbūt satiksiet sulaini kam Vestienas barons arī 

pēc savas nāves katru dienu esot uzdevis iet uz kapliču dzīt viņam bārdu tāpēc ka baronam bārda joprojām 

nerimstot augt.  

7. Pie Pelādu mājām kur vasarās pie tēvabrāļa ciemojies dzejnieks Aleksandrs Čaks ir jūtamas 

akmeņu vibrācijas un tie ir salikti pēc noteiktas sistēmas. 8. Raganīte kas sākas no Bolēnu avota esot vienīgā 

upe Latvijā kura visā savā garumā tek uz rītiem jeb austrumiem.  

 

Atbildi uz jautājumiem! 

 

1. Kurā teikumā lietoti sinonīmi? 

2. Kuros teikumos izteicēji ir darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē? 

3. Kurā teikumā vienlīdzīgus teikuma locekļus saista pāru jeb divdaļīgais saiklis? 

4. Kurā teikumā lietojama domuzīme? 

5. Kurā teikumā ir savrupināts pielikums? 

6. Kuros teikumos ir savrupināta apstākļa grupa? 

7. Kuros teikumos ir iespraudums, ko parasti atdala ar iekavām? 

8. Kurā teikumā ir paskaidrojošo vārdu grupa? 

9. Kurā teikumā ir apstāklis, kas attiecināms uz abām neatkarīgām teikuma daļām? 

10. Kurā teikumā ir teikuma priekšmeta palīgteikums? 

11. Kuros teikumos ir nolūka apstākļa palīgteikums? 

12. Kuros teikumos virsteikumam ir pakārtoti divi palīgteikumi? 

 

 


