
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 9. klasei.  
Darba lapas nosaukums: Interpunkcija un ortogrāfija 
 

Vārds, uzvārds________________________________                  Datums: ___________________ 

Darba lapa 

Interpunkcija, ortogrāfija 

 

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 nepareizi lietoto vārdu! Svītriņas vietā ieraksti vajadzīgo 

burtu!  

1. Tā arī ļaudis – viens, piespie_dams galvu kādam stiprākam plecam, izraud_s, izrunāj_s, kāds cits – 

kautkur/kaut kur vientulībā staigā gar jūras krastu un savu rūgtumu uztic kāpu vējam.  

2. Ne tikai/netikai mani, bet arī citus svešinieka au_stsirdība pārsteidza. 

3. Saule tikai pa retam/paretam parād_jās aiz tumšo mākoņu kalna. 

4. Pa_reiz neviens/ne viens vēl nezina, k_pēc ir atcelts koncerts. 

5. Fotogr_fēšana manu ikdienas dzīvi arvien/ar vien padara interesantāku, jo katrai fotogr_fijai ir savs 

stāsts un mirkļa burvība. 

 

3. uzdevums. Saliec tekstā pieturzīmes!  

1. Pusmūžu jāmācās lai saprastu ka lielās bēdās nedrīkst nodzēst zvaigznes jo tās nepieder tikai vienam. 

2. Tur no pakalna pārskatāmajā zemienē kā valdnieki mežu pārlūko melnalkšņi slaidumā dažkārt pat 

pārspēdami egles. 

3. Laime un prieks protams ir savstarpēji saistīti lielumi tāpēc ir veltīgi un pavisam nevajadzīgi noliegt kā 

vienu tā otru. 

4. Nāciet un sasveicinieties ar viesiem mudināja krusttēvs un atvēra durvis uz istabu. 

5. Gaidot draugu un gatavojoties tikšanās brīnumam sirds dārzā atveras atmiņu ziedi bet ja viesis neierodas 

visi pumpuri sasalst. 

6. Kamēr ir grāmatas kamēr darbojas lasītavas cilvēkam vientulības briesmas nedraud. 

7. Vilnas krāsošanai var izmantot dabiskās krāsvielas kā puķes nezāles koku lapas sūnas. 


