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KLAUSĪŠANĀS 

1. uzdevums 

 

Izlasi tekstu! Klausies tekstu un virs svītras ieraksti atbilstošo vārdu! Tekstu tu dzirdēsi divas 
reizes. 

 Pirmo reizi Eiropas Kaimiņu diena notika 2003. gadā. Tā ik gadu notiek maija pēdējā 

_________________(1.) un kļūst arvien populārāka. Galvenais svētku nosacījums ir – tie 

jāorganizē pašiem iedzīvotājiem. 

 2006. gadā arī _________________(2.) pirmo reizi atzīmēja Kaimiņu dienu. Kaimiņu 

dienas pasākumi tika rīkoti Āgenskalna un Stūrmaņu ielā. Svētku laikā šo ielu 

_________________(3.) demonstrēja materiālus par savas ielas _________________(4.)  un 

savus rokdarbus, iepazīstināja ar saviem hobijiem. Notika amatnieku izstrādājumu tirdzniecība 

un dažādi priekšnesumi. 

 Nereti ir dzirdēts izteikums: „Padomā, ko teiks tavi _________________(5.)!” Kaimiņš 

var būt tuvākais draugs, bet arī lielākais ienaidnieks. Kaimiņš var pasargāt no nelaimes, 

piemēram, ugunsgrēka vai zagļiem. Kaimiņš var izvest pastaigā tavu suni un palīdzēt citās 

ikdienišķās lietās. 
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2. uzdevums 

Izlasi doto tekstu! Klausies un savieno atbilstošās teikuma daļas! Tekstu tu dzirdēsi divas 
reizes. 

Teikuma pirmā daļa Teikuma otrā daļa 

Ieeja Nacionālajā botāniskajā dārzā 
Zinātnieku naktī… 

kas raksturo jauno oranžēriju kompleksu 
Nacionālajā botāniskajā dārzā. 
 

1. Salaspils vienmēr ir bijusi saistīta ar 
zinātnes un tehnoloģiju attīstību,… 

interpretējot tēmu "gaisma" dažādās formās 
un aktivitātēs. 
 

2. ZINĀTNE, MĀKSLA, DABA ir trīs 
atslēgvārdi,… 

nekā 30 valstis un vairāk nekā 300 pilsētas. 
 

3. Pasākumu atklās Salaspils novada…  tāpēc pamatoti iemantojusi zinātnes pilsētas 
tēlu. 

4. Zinātnieku nakts ietvaros visa vakara 
garumā būs redzamas trīs izstādes,… 

turklāt galvenais, ka Zinātnieku nakts ir 
ģimenes pasākums. 
 

5. Programma paredzēta plašam 
interesentu lokam,… 

būs bez maksas. 
 

6. Pasākumā piedalās vairāk… domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un 
Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs 
Svilāns. 

 

3. uzdevums 

 Izlasi apgalvojumus! Klausies tekstu un aizpildi tabulu! Tekstu tu dzirdēsi divas reizes. 

Apgalvojums Pareizs Nepareizs 

Kristaps Porziņģis ir volejbolists.  X 

1. Kristapa brāļi ir vecāki par viņu.   

2. Bērnībā Kristaps gribēja kļūt par rokmūziķi.   

3. Kristapa pirmais treneris bija arī viņa brāļu treneris.   

4. Porziņģu ģimenē katrs nodarbojās ar atšķirīgu sporta 
veidu.  
 

  

5. Kristaps un viņa ģimene ar dedzīgu pārliecību izvirzīja 
lielus mērķus jaunā sportista karjerā. 
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LASĪŠANA 

Lasi tekstu un izpildi uzdevumus!  

 

                              Ķemeru nacionālais parks 

 
1. Ķemeru nacionālais parks ir dibināts 1997. gadā. Parku dibināja ar mērķi aizsargāt retas 
dzīvnieku sugas un augus, kā arī sērūdeņražu veidošanās apvidu. Nacionālā parka platība ir 38 
165 ha. Ķemeru nacionālā parka simbols ir baltmugurdzenis – reta dzeņu suga, kuras 
izdzīvošanai ir nepieciešami ļoti mitri, cilvēka darbības neskarti lapu koku meži. 2006. gadā 
Ķemeru nacionālais parks tika uzņemts EUROPARC Federācijā un kļuva par dabas aizsardzības 
organizāciju savienības EUROSITE biedru. 
 
2. Ķemeru nacionālā parka pastāvēšanas laikā vairākkārt tika veiktas gan tā likuma, gan 
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izmaiņas. Pēdējie likuma grozījumi tika 
pieņemti 2007. gada nogalē un stājās spēkā 2008. gada 12. janvārī.  
 

3. Ķemeru nacionālais parks kā trausls dārgakmens sevī glabā Latvijā un Eiropā jau par retām 
kļuvušas dabas vērtības – mitros melnalkšņu mežus, putniem bagātus piejūras ezerus. Tas ir 
patvērums un dzīvesvieta daudzām retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām – gan 
krāšņām un viegli pamanāmām, gan necilām un tikko saskatāmām. 
Nacionālā parka teritorijā ir sastopami gandrīz visi mežu veidi, kas raksturīgi mūsu platuma 
grādiem. Te vēl lielās platībās ir saglabājušies mitri melnalkšņu meži, kas citur Latvijā un Eiropā 
ir gandrīz pilnībā iznīcināti. Ķemeru nacionālā parka piekrastei galvenokārt ir raksturīgas baltas 
smilšu pludmales ar kāpām un sausi priežu meži. 
 
4. Nacionālā parka centrālo daļu aizņem plaši augsto sūnu purvu masīvi. Tā ir īpatnēja pasaule 
bez ceļiem un takām – sūnu karaļvalsts ar mazām priedītēm, gariem, līkumotiem ezeriņiem un 
savdabīgu putnu un augu valsti. Pavasara un rudens putnu migrācijas laikā sūnu purvos naktīs 
nolaižas atpūsties zosis un dzērves. Starp mežu masīviem un upēm ir pļavas, kurās ganās gan 
meža dzīvnieki, gan savvaļas govis un zirgi, bet naktī var dzirdēt griezes. Rūpīgs vērotājs 
pamanīs gan garajā zālē paslēpušās orhidejas, gan plēsīgos putnus, kas, riņķojot virs pļavām, 
noskata medījumu. 
  
5. Trīs lielākie ezeri Ķemeru nacionālajā parkā ir Kaņieris, Slokas ezers un Valguma ezers. 
Skatoties no malas, ezeru plašie un rāmie ūdeņi sniedz miera izjūtu. Tomēr tā ir arī dažādu 
dzīvu būtņu pilna ainava. 
  
6. Ķemeru apkārtnē virszemē izplūst vairāk nekā 30 sēravotu. Tā ir ne tikai reta dabas 
parādība, bet avotu ūdenim piemīt arī dziednieciskas īpašības. Pateicoties sēravotiem, 
Ķemeros pastāv jau vairāk nekā 160 gadus senas kūrorta tradīcijas. 
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7. Ķemeru nacionālajā parkā jūs varat 
 doties pastaigās; 
 braukt ar velosipēdu gan pa speciāli iezīmētiem maršrutiem,  

gan pa parkā esošajiem ceļiem; 
 vērot putnus;  
 vērot dzīvniekus;  
 ogot un sēņot visā parka teritorijā; 
 makšķerēt visos Ķemeru nacionālā parka ūdeņos;  
 vizināties ar laivu. 

 

1. uzdevums 

Ieraksti atbilstošās teksta daļas numuru! 
 

Kurā teksta daļā stāsta par… Teksta daļas nr. 

    nacionālā parka dibināšanu? 1. 

1. daudziem sēravotiem?  

2. purviem un pļavām?  

3. retām dabas vērtībām?  

4. likumu izmaiņām?  

5. nacionālā parka simbolu?  

 
 

2. uzdevums 
 
Lasi tekstu un atrodi atbilstošos vārdus no teksta!  
 
 

   teritorija –    platība 
1. ir vajadzīgi –  ______________________________________ 
2. ieraudzīs –   ______________________________________ 
3. skats –   ______________________________________ 
4. ārstnieciskas –  ______________________________________ 
5. mierīgie –   ______________________________________ 
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3. uzdevums 
 

Izvēlies pareizo atbildi! 
 

Ķemeru nacionālo parku EUROPARC 
Federācijā uzņēma…  

A – 2008. gadā. 
B – 1997. gadā. 
C – 2006. gadā. 
 

1. Parku dibināja ar mērķi… A – saglabāt ezerus un upes. 
B – saglabāt jūras piekrasti. 
C – aizsargāt dabu un sērūdeņražu apvidu. 
 

2. Nacionālā parka centrālo daļu… A – aizņem meži. 
B – aizņem sūnu purvu masīvi. 
C – aizņem ūdens. 
 

3. Starp mežiem un purviem… A – ir pļavas. 
B – ir jūra. 
C – ir ezeri. 
 

4. Ķemeru apkārtnē ir… A – 30 sēravotu. 
B – vairāk par 30 sēravotiem. 
C – 3 sēravoti. 
 

5. Kūrorta tradīcijas Ķemeros pastāv… A – vairāk kā 200 gadu. 
B – vairāk nekā 160 gadu. 
C – 100 gadu. 
 

6. Ķemeru nacionālajā parkā drīkst… A – celt mājas. 
B – ierīkot ganību vietas aitām. 
C – ogot un sēņot. 
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VALODAS LIETOJUMS 

1. uzdevums 
 

Ieraksti tekstā atbilstošos vārdus! 

                                    lielas, nodarbojās, jāpalīdz, uzaudzis, muzikāli, dejoja  

Es esmu basketbolista (0.) Kaspara Porziņģa tēvs. Esmu piedzimis un 

____________________(1.) Alsungā. Mana ģimene no sporta gan bija ļoti tālu – vecāki ikdienā 

____________________(2.) ar lauksaimniecību, un arī man bija ____________________(3.) 

visos iespējamos darbos. Visi ap mani bija ____________________(4.) cilvēki – mammas māsa 

Ilga Leimane ir suitu sievu vadītāja, arī pārējās mammas māsas ir ____________________(5.)  

dziedātājas, tāpat arī citi radi, kas ne tikai dziedāja, bet arī ____________________(6.). 

 

2. uzdevums 

Ieraksti atbilstošu prievārdu! 

      uz, par, ar, par, no  

 Ilzi kopš   (0.) bērnības interesēja sports. Agrāk viņa nodarbojās _____(1.) 

riteņbraukšanu, kaut gan klusībā sapņoja _____ (2.) basketbolu. Kad Ilze pārcēlās  

_____ (3.) Talsiem uz Liepāju, viņa sāka apmeklēt basketbola pulciņu. Kādu reizi draudzene 

pierunāja Ilzi aiziet _____ (4.) dabas draugu pulciņu. Ilzei tur ļoti iepatikās un turpmāk viņa 

visu savu brīvo laiku ziedoja dažādiem pārgājieniem, koku un krūmu izpētei, kā arī dzīvo radību 

vērošanai. Ilze kļuva _____ (5.) biologu un pašlaik strādā Ķemeru nacionālajā parkā.  

 

3. uzdevums 

Ieraksti atbilstošo vārdu, kas saista teikumu daļas!  

 

Liepiņu ģimene šovasar dosies uz Jumpravu, jo  tur dzīvo viņu radi. 

1. Daudzi uzskata, _______ Latvijā nav īpaši skaistu dabas objektu, taču tā nav taisnība. 

2. Cilvēki, _______ vēlas redzēt un izjust neskartas dabas pieskārienu, brauc uz Mordangas 
ezeru Kurzemē. 

3. Latvijā dzimuši un uzauguši ne tikai pasaules mēroga mūziķi, ________ arī sportisti. 

4. Latgali uzskata par Zilo ezeru zemi, _______ tur ir daudz lielu un mazu ezeru. 

5. Jāņus svin laikā, _______ Saule sasniegusi savu augstāko punktu debesīs. 
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RAKSTĪŠANA 
 

1. uzdevums 
Lasi un aplūko attēlus!  
Tavs draugs/tava draudzene vasarā bija Latvijā pie saviem radiem. Latvijā viņš/viņa apmeklēja 

vairākas pilsētas, dabas un kultūras objektus, kurus arī fotografēja.  

Uzraksti sešus jautājumus savam draugam/savai draudzenei par viņa/viņas Latvijas 
apmeklējumu un par fotogrāfijās redzamo! 

Jautājumu kopējais apjoms 25 – 30 vārdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

1. 2. 

3. 4. 
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2. uzdevums 
 

Uzraksti par kādu ievērojamu Latvijas personību! 

Savā rakstu darbā: 
       1) nosauc viņa vārdu un uzvārdu, nodarbošanos un citus personas datus, 

2) uzraksti, ar ko viņš/viņa ir ievērojama un kāds ir šīs personības devums; 
3) izsaki savu viedokli par šo personību un viņas veikumu!  
 

Rakstītā teksta apjoms 50 – 60 vārdi. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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RUNĀŠANA 

1. uzdevums 

Izpildi skolotāja norādījumus! 
2. uzdevums 

 

Iedomājies, ka tev jāsagatavo  prezentācija „Kas ir Latvija?” un jāuzstājas! 

  
Uzrunā klausītājus un iepazīstini viņus ar 
prezentācijas tematu un saturu (par ko tā ir, par 
ko tu stāstīsi)! 

 
 
 
 
 

 
Pastāsti, kā tu un tava ģimene ir saistīta ar Latviju? 

 
 
 
 
 

 
Raksturo Latviju kā valsti, tās dibināšanas laiku, 
iedzīvotājus, lielumu, Latvijas ģeogrāfisko 
atrašanās vietu! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pastāsti par Latvijas klimatu, Latvijas dabai 
raksturīgo un interesanto.  

 
 
 
 
 

 
Formulē savu viedokli par to, kas ir nozīmīgākākais 
Latvijas kultūrā! Pamato, kāpēc tieši tas! 

 
 
 
 
 

 
Pastāsti par dažādām personībām, kas Latvijas 
vārdu nes pasaulē. Par to, kas Latviju dara 
populāru pasaules mērogā. 

 
 
 
 
 

 
Formulē savu viedokli par to, kāpēc Latviju 
vajadzētu redzēt! Kāpēc Tu gribētu apmeklēt 
Latviju, ja neesi tur bijis/bijusi! 

 
 
 
 

 
Pabeidz prezentāciju un pateicies klausītājiem!  

 

Uzruna 

 

Mana saistība ar 

Latviju 

Kas ir Latvija? 

Latvijas daba  
 

Latvijas kultūra 
 

Noslēgums 

 

Apciemo Latviju! 

    Latvija pasaulē 
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3. uzdevums 

Pastāsti: 
 1) ar kuriem svētkiem vai tradīcijām Latvijā ir saistīts katrs attēls; 
 2) atrodi katram attēlam piemērotu tekstu; pamato savu izvēli; 
 3) kurā pasākumā Latvijā tu gribētu piedalīties un kāpēc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad tajā gadā „nekausies” ar miegu. 
 

2. Dāvāsim labus darbus un gaišas domas mūsu Latvijai dzimšanas dienā! 
 

3. Dziesmai šodien liela diena! 
 

4.  

Labvakaru, nama māte, 

Vai gaidīji budelīšus? 

Ja gaidīji budelīšus, 

Atver durvis līdz galam. 

5.  

Īsa, īsa Jāņu nakts 

Par visām naksniņām: 

Te satumsa, te izausa 

Pie Jānīša uguntiņas. 
 

 
 

 

 

 

4. 

2. 
1. 

3. 

5. 


