
Lietišķie raksti 
1. uzdevums 

 
1.Lasi tekstu! Skaidro, kuri vēstules rakstīšanas nosacījumi te nav ievēroti! 
 
Manu mīļo Valt, kopš Tavas pēdējās ciemošanās- kā mana dzīvīte pārvērtusies! Tagad 
tai ir mērķis un jēga: agrāk nebija. Par mani pašu Tu jau zini, es piederu Tev un 
dzīvoju tikai Tev. Bet vienmēr bija tik daudz jautājumu, kam nezināju atbildes. Tagad 
zinu visu, un man tik viegli, tik labi ap sirdi. Kaut jel visi to zinātu, tad dzīvei būtu 
jēga, tā būtu nozīmīga un skaista, lai kas mums nākotnē lemts. Tu esi man to devis, 
Tu vienīgais, mans mīļais, cēlais varoni. Jūs, karavīri frontē, esat tie, kas nesat savās 
plaukstās mūsu likteni, mums jādzīvo jums, tikai jums. Tāpat kā es dzīvoju, elpoju 
tikai Tev. Kas to nedara, man šķiet nodevējs. Mēs, meitenes, pagājušo nedēļu vakaros 
gājām uz Tautas palīdzību, gatavojām jums sainīšus. Katrai ir saderinātais armijā, 
viņas par tiem vien runāja. Jūs saņemsit sainīšus ar cimdiem, zeķēm, saldumiem un 
cigaretēm, bet katrā sainītī būs arī meitenes sirds. To jums vajag zināt- esiet uzmanīgi, 
mantas cilājot, nepazaudējiet to! Tagad daudz runā par braukšanu uz Vāciju, Inese arī 
gādā papīrus. Man tad būs jābrauc līdz. Bet, lai kur es būtu, zini droši, garā vienmēr 
būšu pie Tevis- vienmēr, līdz galam, lai kāds tas būtu. Ieviņa. 

(V.Kārkliņš. „Kurzeme”) 
2. Pārī pārrunājiet, kas raksturīgs Ieviņas valodas stilam! Kā meiteni ietekmē 
mīlestība? Pastāsti, kādos vārdos tiek atklātas meitenes jūtas! 
3.Uzraksti vēstuli sev tuvam cilvēkam, izmantojot tikai saliktus pakārtotus teikumus! 
Ievēro vēstules rakstīšanas nosacījumus! 
 

 
2. uzdevums 

1.Lasi tekstu! 
Vēstuli sāk ar adresāta uzrunu. To raksta 3 vai 4 cm no lapas augšmalas rindas 
vidū. Uzruna var būt dažāda, piemēram, „Esiet sveicināti!”, „Cienījamā kundze!”, 
„Godājamais kolēģi...”. Labus draugus un tuviniekus var uzrunāt sirsnīgāk un 
draudzīgāk, piemēram, „Mīļais draugs!”, „Mīļo kaimiņ!”, „Mīļā skolotāja!”, 
„Mīļais Uldi!”, „Dārgā Māra!”. Uzrunu var izteikt arī sveiciena veidā, piemēram, 
„Sveiciens no Saulkrastiem!”. [..] 
 Rakstot personām, kam ir zinātnisks grāds vai nosaukums, uzrunu var sākt 
šādi: „Godājamais profesor!”, „Cienījamais zinātņu doktor!”. 
Vēstules tekstu sāk dažus centimetrus zem uzrunas, pirmo rindu rakstot ar nelielu 
atkāpi. Nav pieklājīgi vēstuli sākt ar vārdiem „es” vai „man”, tā akcentējot savu 
personu. Pieklājība prasa vispirms rakstīt par lietas būtību un pievērsties vēstules 
adresātam, tikai tad sev. Vēstules izklāstam vajadzētu veidoties kā sarunai. 
Pārskatāmības labad jaunu domu var sākt ar jaunu rindkopu un nelielu atkāpi 
kreisajā lapas pusē. Arī lapas labajā pusē jāatstāj neliela neaprakstīta maliņa. 
 Pēc pārlasīšanas vēstule jāsaloka tā, lai teksts būtu lapas iekšpusē. Pieklājīgi ir 
lapu vispirms pārlocīt gareniski, pēc tam šķērsām ar nelielu (2 mm) maliņas 
pārloku. Tas atvieglo vēstules atvēršanu un lasīšanu, kā arī liecina par rakstītāja 
augsto kultūru un cieņu pret adresātu. 

(S. Lasila. „Jaunā zelta uzvedības grāmata”) 
 

2. Pasvītro teikumu (-us), kurā tev bija jauna vai aizmirsta informācija! 
3. Uzraksti nelielu vēstuli augstskolas rektoram, kurā pastāsti par savu vēlmi 
studēt tieši šajā augstskolā (mini konkrētu augstskolu un tās rektoru)! 



  
3. uzdevums 

1.Labo kļūdas iesniegumā! 
2.Pārraksti iesniegumu pareizā formā, rakstot tajā savas skolas un savus datus! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009.gada 1.septembrī. 
Inetas lases   
 

Iesniegums. 
Oru vidusskolas direktorei 

Jutai Kārkliņai 
 

Es vēlos apmeklēt „Autoapmācības” pulciņu skolā, lūdzu pieņemiet mani 
tajā ar šī gada 1.septembri. Es ļoti ļoti vēlos iemācīties vadīt mašīnu. 
Apsolu, ka ceļu satiksmes noteikumus nepārkāpšu, un apmeklēšu visas 
nodarbības pulciņā. Man jau drīz būs 18 gadi, tāpēc varu sākt mācīties. 
 
                                                                        Oru vidusskolas 11.klases 
skolniece 
                                                                          Ineta Lase 

 



4. uzdevums 
 
1.Lasi protokola paraugu no ISEC izdevuma „Lietišķie raksti pamatskolā”! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Organizējiet klasē sanāksmi par tematu „Klases kolektīva darba aktivizēšana 
nākamajā mēnesī/ semestrī/ gadā”! Izvirziet sanāksmes vadītāju! 
3.Protokolējiet visi! 
4.Pēc sanāksmes uzrakstiet protokolu! Izveidojiet protokolu izstādi klasē un 
novērtējiet protokolus! 

 
 

 
 

 



5. uzdevums 
 

1. Lasi tekstu par Talsiem! 
 
Talsos viss ir blakus, līdzās un tuvu, kopā savijies un krāsains. Deviņi pakalni un 

abi pilsētas ezeri glabā vairāku gadsimtu senu vēsturi. Talsi daudzu gadsimtu gaitā 
ir spējuši apvienot mūsdienīgas pilsētas attīstības tendences ar rimtas un mierīgas 
mazpilsētas savdabīgo šarmu.  
Deviņi pakalni - Pilskalns, Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļu kalns, Sauleskalns, 
Baznīckalns, Krievragkalns, Vilkmuižas kalns, Dzirnavkalns – rada tikai Talsiem 
raksturīgo īpatnējo apbūvi un skatu ainas. 
Talsos visskaistāk ir ķiršu un ābeļu ziedēšanas laikā. Visgaidītākie ir Pilsētas svētki 
jūlija pirmajā nedēļā, atjaunotais Dižmāras tirgus augusta beigās, autorallijs maijā, 
Mākslas dienas aprīlī-maijā, Dzejas dienas septembrī, Valsts svētku 18.novembra 
salūts, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Dziesmu un deju svētki Sauleskalna estrādē.  
Tūristu interese nezūd arī par muzejiem. Vandzenē var apskatīt ugunsdzēsības 
muzeju. Vaidē Edgars Hausmanis izveidojis kolekciju no Kolkasraga mežos 
atrastajiem ragiem. Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā pie Sabiles var apskatīt gan 
brīvdabā veidotas instalācijas, gan arī mākslinieka O. Feldberga akmens skulptūras. 
Talsos ir arī vienīgais Latvijā Lauksaimniecības muzejs. 
Talsi  un Talsu rajons faktos 
Talsu pilsētas platība 7,8 km2. 
Talsu rajons atrodams Latvijas rietumu daļā - Kurzemē ar 2751 kv. km lielu platību 
vai 4,1% no Latvijas, no kuriem: 
57,2% klāj lieli mežu masīvi  
25% no teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
3,6% ūdeņi  
Talsu rajons aizņem Kurzemes pussalas ziemeļu daļu, un tāpēc to bieži dēvē par 
Ziemeļkurzemi. Rajona teritoriju ieskauj 96 km gara Rīgas jūras līča un Baltijas jūras 
Irbes jūras šauruma piekraste. Teritorija veidota no divām ģeogrāfiski atšķirīgām 
zonām - Ziemeļkurzemes augstienes ar tās augstāko virsotni Kamparkalnu (174 m 
virs jūras līmeņa) un Piejūras zemienes. Irbes jūras šauruma piekrastes pludmale visā 
garumā ir plata un smilšaina, bet Rīgas jūras līča smilšainā piekraste mijas ar 
savdabīgiem akmeņainiem krastiem, īpaši Kaltenes apkārtnē.  
Rajonā ir 72 ezeri, kuros 10% no kopplatības mājo vēži. Ievērojamākās vietas ir 
"Slīteres nacionālais parks", dabas parki "Talsu pauguraine", "Abavas ieleja", Engures 
ezera dabas parks, kultūrvēsturiskā teritorija "Lībiešu krasts", kā arī visa jūras 
piekraste 300 m platumā.  
Rajonā ir divas mazās ostas - Mērsraga osta un Rojas osta.  
Kopējais iedzīvotāju skaits Talsu rajonā ir 47062 iedzīvotāju.  
  
Talsu pilsētas vēsture 
Talsu vārds pirmo reizi minēts 1231.gadā Romas pāvesta sūtņa Ainas Balduīna 
līgumā ar kuršu cilšu vecākajiem.  
13.gs.beigās vācu bruņinieku ordenis netālu no pilskalna uzcēla ordeņa mūra pili, ap 
kuru izveidojās lēņu muižas. 15.gs. šeit apmetās vācu amatnieki un tirgotāji. 
Kurzemes hercoga Jēkaba laikā Dzelzciemā pie Talsiem ierīkots dzelzs ceplis, kas 
rosināja saimniecisko dzīvi.  
Vēstures gaitā Talsi cietuši karos, iedzīvotāji izmiruši mērī (1657.g., 1710.g.), deguši 
lielajā ugunsgrēkā 1733.gadā.  



Pilsētas tiesības Talsiem Krievijas Pagaidu valdība piešķīra 1917.gadā, bet mierlaika 
dzīve sākās ar 1920.gadu.  

 (http://www.turismslatvija.lv/about_talsi.html, skatīts 25.07.2009.) 
 

2. Palīdzi kādai no tūrisma aģentūrām- izveido reklāmas bukletu par Talsiem! 
Noformē to vizuāli (jebkurā formātā)! 

3. Uzraksti apsveikumu Talsu novada domei, kurā apsveic to Talsu pilsētas 
svētkos! 

4. Lasi tekstu par Liepāju! 
 
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta, kuru parasti dēvē par pilsētu, kurā 

piedzimst vējš.  
Liepājas klimats ir mērens, ar nelielām gada temperatūras svārstībām, paaugstinātu 
mitrumu un mākoņainību. Ziemas periodā Liepājā ir siltāks, bet vasarās nedaudz 
vēsāks kā citviet Latvijā. Arī vēja stiprums, kas visbiežāk pūš no rietumiem, ir lielāks 
nekā vidēji Latvijā. Ne velti Liepāju dēvē par vēju pilsētu.  
Liepājā lepojas ar vecāko profesionālo teātri Latvijā, opermākslu, simfonisko orķestri, 
muzejiem un galerijām, kā arī daudzām citām kultūras un mākslas vērtībām. Pasaules 
vērienu ir ieguvis Pianistu zvaigžņu festivāls. Starptautisku atzinību ieguvuši arī tādi 
roka festivāli kā "Liepājas Dzintars", "Beach Party", "Mēs Liepājai" un citi. Par 
tradīciju kļuvis Kurzemes rallijs, Jūras svētki un Starptautiskie Ziedu svētki. 
Aplūkojot kopējo Liepājas rajona kultūras mantojumu, varam secināt, ka visā tā 
vēsturiskās formēšanās procesā saplūdušas un paliekošu ietekmi devušas dažādu tautu 
kultūras:  
- somugru un baltu cilšu kultūra;  
- vācu kultūra;  
- vikingu un zviedru kultūra;  
-poļu, dāņu, franču kultūra;  
krievu kultūra;  
nacionālā kultūra.  
Liepāja un Liepājas rajons faktos 
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta, kuru par savām mājām ir izvēlējušies ap  
90 000 cilvēku. Tā atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, Baltijas jūras krastā un 
aizņem 1,5 - 6,5 km platu jūras piekrastes kāpu valni un aizkāpas līdzenumu. Bet no 
sauszemes puses Liepāju norobežo Liepājas un Tosmares ezeri. Liepāja ir "pilsēta", jo 
35% no kopējās pilsētas platības aizņem apstādījumi un dabas teritorijas, t.sk. parki 
un dārzi, meži un ūdeņi un citas dabas vērtības.  
Liepājas pilsētas vēsture  
Liepājas pirmsākumi meklējami mazā zvejnieku ciemā - Līvas ciemā, kas vēstures 
rakstos minēts jau 1253.gadā. Pārdzīvojusi tumšos viduslaikus, šī apdzīvotā vieta 
Kurzemes hercogistes laikā ieguva pilsētas tiesības. Uzplaukumu pilsēta piedzīvoja 
Krievijas impērijas laikā. Veiksmīgi pārcietusi Pirmo pasaules karu, 1919. gadā uz 
neilgu laiku Liepāja kļuva par Latvijas galvaspilsētu. Liepāja Otrajā pasaules karā tika 
stipri sabombardēta, taču, saglabājusi savu spītīgumu, kas iegūts padomju laikā. 
Šodien pilsēta atrodas jaunos un neordināros attīstības meklējumos. Vēl vairākus 
gadsimtus pēc 1253. gada Līva ir liels zvejniekciems, Grobiņas fogtijas piedēklis ar 
nedaudziem vācu tautības ordeņa vasaļiem, vācu piekrastes fogtu, kas atbild par 
krasta tiesību ievērošanu un daudziem kuršu zvejniekiem.  
Liepājā notiek būtiskas pārmaiņas. 1823. gadā pilsētā sāk darboties pirmā tipogrāfija, 
1825. gadā nodibināta krājkase, pirmā šāda veida kredītiestāde Krievijas impērijā.  
Lūzuma gadi ir Liepājas - Romnu dzelzceļa līnijas izbūve, kuru uzsāk 1869. gadā, bet 



pilnībā pabeidz 1876. gadā, savienojot Liepāju ar Romniem Poltavas guberņā. Kopā 
ar atzarojumiem tās garums ir 1381 kilometrs.  
1899. gadā Liepāja ir pirmā no Baltijas pilsētām, kurā sāk kursēt elektriskais tramvajs.  

(http://www.turismslatvija.lv/about_liepaja.html, skatīts 25.07.2009.) 
 

5. Izveido tabulu, kurā ieraksti dažādus rādītājus, lai varētu salīdzināt abas 
pilsētas! 

6. Savāc materiālus grāmatās, internetā vai pilsētas domē par savu pilsētu (vai 
sava novada pilsētu) un ziņas ieraksti tabulā! 

Piemērs tabulai 
 

 
Rādītājs Talsi Liepāja ..................... 

Atrašanās vieta 
Latvijā 
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7. Uzraksti motivācijas vēstuli Liepājas novada domei, kurā pamato, kāpēc 
vēlies piedalīties kā brīvprātīgais palīgs vienā no Liepājas roka festivāliem! 

 

 

 

 



6. uzdevums 

1. Lasi anotāciju K.fon Maršala grāmatai! 

 

 

ID: 15299 
Nosaukums: Baraks Obama - melnais Kenedijs  

Autors: Kristofs fon Maršals  
Cena: 8.98 (ar pvn)  

Izdevniecība: Pētergailis 
Vāki: Cietie  

ISBN kods: 978-9984-33-291-8  
Trīsciparu UDK kods: 324  

UDK 
papildinformācija: 324(73)  

Lapaspušu skaits: 239  
Pievienota: 16.07.2009  

Anotācija: 
Grāmata piedāvā iepazīties ar Baraka Obamas fascinējošo biogrāfiju ASV vēlēšanu 
gada kontekstā. Lasītājiem ir iespēja novērtēt autora kritisko skatījumu uz aizraujošo 
cīņu par nokļūšanu Baltajā namā. Grāmatā izmantotas Obamas sniegtās ziņas par 
savu biogrāfiju. 

 
(http://www.lgramata.lv/lbook/info.php?id=15299 , skatīts 25.07.2009.) 

 
2.Izdomā, kādu grāmatu tu gribētu uzrakstīt, nosaki tās tematu, saturu, virsrakstu, 
apjomu! 
3.Uzraksti īsu anotāciju šai grāmatai! 
4.Ja iespējams, izlasi grāmatu par B. Obamu, izsaki savu viedokli par to! 
 
 



 
7. uzdevums 

1.Lasi tekstu! 
 

 Vizītkartes prezentācija ir nozīmīga biznesa etiķetes sastāvdaļa. Vizītkartē ir 
rakstīts personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, uzņēmuma koordinātes un 
informācija par kontaktu iespējām. Vizītkartes izmērs parasti ir 10x 5 cm. Vizītkaršu 
krāsa un izskats mēdz nedaudz atšķirties, taču to veidošanā jāievēro noteikti 
pamatprincipi. 
 Vizītkartes var iedalīt biznesa, ģimenes un privātās vizītkartēs. 

(V. Līkopa. „Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā”) 
 

2. Izveido vizītkarti sev un saviem ģimenes locekļiem! 
 
 


