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Darba lapa zināšanu pārbaudei literatūrā 
R. BLAUMAŅA NOVELE “RAUDUPIETE” 

 

 

Vārds, uzvārds _______________________________ Klase ______ Datums________________________________ 

Vietnes http://www.letonika.lv lasītavā meklē R.Blaumaņa noveli „Raudupiete”, lasi to un papildini tekstu!  

 

R.Blaumaņa novele „Raudupiete”  

1. Novele sākas ar ________________ainu , kurā uz mūžīgu dusu gulda ________________________(ko?). 

2. Mācītājs atklāj, ka saimnieks _____________________________ (ko darījis?), ______________________ 

_____________________________________________ (kāds bijis?). 

3. Atraitne ir __________________ (cik gadu?) veca un vaigus apklāj ar lakatiņu, lai ___________________ 

_________________________________________________ (kāpēc?). 

4. Kapa malā sēž ____________________________________ (kas?). 

5. Zēns turas _________________ (kā?) tuvumā, un starp viņiem valda______________________________ 

 ___________________________ (kādas?) attiecības. 

6. Jaunais puisis ir saimnieka __________________________ (kas?), un viņam mantojumā _____________ 

_____________________________________ (kas novēlēts?). 

7. Bēru mielasta laikā viesi sāk ___________________ (ko darīt?), jo aizgājējs vēlējies , lai ______________ 

______________________________________________________________ 

8. Kad saimniece dodas mierināt no miega pamodušos, raudošo puisēnu, viņa tam dod ___________ (ko?), 

lai zēns ātrāk iemigtu. 

9. Viņa piedāvā dzērienu arī ______________________ (kam?) un pēc tam atsaucas uz tā aicinājumu  

_______________________ (ko darīt?). 

10. Dzīve pēc saimnieka nāves bagātajās Raudupēs kļuvusi grūta, un aizstāvji iesaka saimniecei ņemt  

_________________________________ (ko?). 

11. Viens no saimnieces labvēļiem norāda uz ______________________ (uz ko?), kas Gaiļos strādā  

__________________________________ (par ko?). 

12. Saimniece ir nobažījusies, vai ____________________________________________________________ 

_________________________________________ (par ko?). 
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13. Kādu dienu saimniece pošas uz Gaiļiem, lai _________________________________________________ 

________________________________(kāpēc?), bet puisis pēc neveiklas aizbildinājumu meklēšanas  

_____________________________________________(ko dara?) un kā iemeslu nosauc _______________ 

___________________________________________ 

14. Saimnieces izturēšanās pret dēlu ir mainījusies – viņa pret to ir kļuvusi ____________________(kāda?), 

bet patiesībā viņa vēlas, lai ____________________________________________________________ (ko?). 

15. Kādā karstā augusta dienā saimniece ierauga, ka dēliņš _______________________________________  

(kas notiek?), un viņa ļauj tam __________________________ (ko darīt?). 

16. Atkal Raudupu mājās ir ________________________ (kas?). 

17. Pēc skumjā notikuma nav vairs neviena iemesla, kas saimniecei traucētu rīkoties, tāpēc tirgus dienā   

viņa atkal tiekas ar _____________________ (ar ko?) un atzīstas __________________________________ 

(kādās izjūtās?). 

18. Jaunais puisis drebošā balsī tomēr nosauc īsto atteikuma iemeslu - ______________________________ 

_______________________________________________________________ (kādu?) 

19. Kad saimniece vēl aizvien neatkāpjas, puisis nosauc viņu par _________________________(par ko?) un  

naidīgi atbild, ka _________________________________________________ 

20. Kā sitienu saņēmusi, šņākdama atraitne puisim par šausmām atklāj, ka __________________________ 

____________________________________(ko?), un jauno vīrieti ________________________(ko dara?). 

21. Nespēdama pieņemt zaudējumu, saimniece ________________________________________________ 

____________________________________ (ko dara?) 

22. Ap Mārtiņiem puiša dzīvē ir priecīgs notikums - _____________________________________________ 

(kāds?), bet pilnīgi laimīgs jaunais vīrietis nav, jo viņu vajā __________________________________ (kas?). 

23. Piedošana jaunā vīra dzīvē, viņaprāt, atnāk līdz ar ___________________________________________ 

______________________ (ar kādu notikumu?), un vecāki viņu nosauc par _________________________ 

 

                    

 


