
Darba lapas 

KLAUSĪŠANĀS uzdevumi 

Klausīšanās teksti lasāmi normālā ikdienas runas tempā. Pirms katra teksta nolasīšanas jādod laiks, lai 

valodas apguvējs iepazīstas ar uzdevuma tekstu un atbildēm. 

 

1. uzdevums 

Klausieties informāciju un tekstā ierakstiet iederīgās vārda (vārdformas) burtu! 

Četras atbildes ir liekas. 

 

1. Dažādi Latgales podnieku keramikas izstrādājumi ir šī novada _____. 

2. Latgales podniecība ir _____ vērtība, kas iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. 

3. Latgales keramika līdz mūsu dienām ir saglabājusi savu _____ pielietojumu. 

4. Latgales podnieku dienas katru gadu notiek aprīļa _____. 

5. Māla meistaru profesionālos svētkus 1980. gadā iedibināja mākslas vēsturnieks un 

Latgales _____ pētnieks Jānis Pujāts.  

6. Latgales podnieku dienas apmeklē cilvēki no citiem Latvijas novadiem un _____. 

7. Podnieku dienās apmeklētāji arī paši var no _____ kaut ko izgatavot. 

8. Par godu Latgales podniecībai Latvijas Banka izlaida piemiņas monētu, uz kuras ir 

attēlots _____. 

  

 
A praktisko B ārzemēm 

 
C svečturis D mākslu 

 
E keramikas F beigās 

 

G pilsētas H māla 
 

K gadā L tradicionālā 
 

I vizītkarte 

 

J svētku 

 
  

 

 

 



 

2. uzdevums 
 

Klausieties informāciju par Ģimenes sporta dienu dažādās Latvijas vietās! 
Atzīmējiet, kuram pasākumam atbilst apgalvojums! Informāciju dzirdēsiet divas 

reizes. 
 
 

 Apgalvojums 

Pasākums 

Rīgā Ainažos Ludzā 

1. Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņems balvas.    

2. Dienas pirmā sportiskā aktivitāte būs ģimeņu 

skrējiens. 

   

3. Ģimenes sporta dienā visi klātesošie varēs cienāties 

ar veselīgiem ēdieniem un dzērieniem. 

   

4. Lai piedalītos Sporta dienā, ģimenes komandā ir 

jābūt vismaz vienam pieaugušajam. 

   

5. Sporta diena notiks saistībā ar Starptautisko 

ģimenes dienu. 

   

6. Sporta dienā būs sportiskā aktivitāte tikai tiem 

dalībniekiem, kas nav vecāki par 12 gadiem. 

   

7. 

 
Pasākums būs līdz sešiem vakarā.    

8. Bez iepriekšējas reģistrācijas varēs piedalīties tajās 

sporta aktivitātēs, kurās būs brīvas vietas. 

   

9. Sporta dienā notiks ne tikai sportiskas aktivitātes, 

bet arī prāta spēles par sportu. 

   

 
  



 

Klausīšanās uzdevumu teksti 

 

1. uzdevuma teksts 

 

Raidījumu ciklā par Latviju šodien stāsts par Latgales keramiku. Latgales vizītkarte noteikti ir 

keramikas meistaru jeb podnieku veidotie darbi – podi, vāzes, šķīvji, svečturi un daudzas citas 

lietas no krāsainā vai melnā māla. Latgales podniecība kā viena no tradicionālajām vērtībām 

iekļauta arī Latvijas Kultūras kanonā.  

Mālu Latgalē apstrādā jau daudzus gadsimtus, sākumā no māla veidoja ne tikai traukus, bet 

izmantoja arī būvniecībā. Šodien tā ir Latvijas lietišķās mākslas daļa, kas cauri laikiem saglabājusi 

savu praktisko pielietojumu.  

Visvairāk podnieku ir Rēzeknes novadā, taču arī citviet Latgalē ir spilgti māla meistari. Šos 

meistarus apvieno profesionālie amatu svētki – Latgales podnieku dienas, kas ik gadu notiek 

aprīļa beigās kopš 1980. gada. Šos keramiķu svētkus iedibināja mākslas vēsturnieks, Latgales 

keramikas vēstures pētnieks un grāmatas „Latgales keramika” autors Jānis Pujāts. Podnieku 

dienas tradicionāli piesaista apmeklētājus no citiem Latvijas novadiem un ārzemēm. Latgales 

podnieku dienās apmeklētāji var apmeklēt keramiķu darbnīcas, vērot, kā top podi, kā tos 

apdedzina speciālās krāsnīs, un paši mēģināt kaut ko izgatavot no māla. 

Godinot Latgales podniecību, Latvijas Banka 2020. gada pavasarī izlaida divu eiro piemiņas 

monētu. Monētas nacionālajā pusē attēlots Latgalei raksturīgs keramikas priekšmets – māla 

svečturis. Monētā iekalts uzraksts „Latgales keramika”.  

Latgales keramika neapšaubāmi ir viena no tradicionālās kultūras zīmēm, ar kuru Latvija lepojas. 

Cerams, ka mūsu stāsts jūs ieinteresēja un nākamajās Latgales podnieku dienās jūs būsiet šo 

svētku viesi. 
 

 

2. uzdevuma teksts 

 

12. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00 notiks Sporta diena ģimenēm. Pasākums notiks vienā no 

Rīgas iecienītākajiem parkiem – Vērmanes dārzā. Sporta dienā notiks treniņi dažādos sporta 

veidos, un plānots, ka kopumā treniņu grupās piedalīsies ap 150 cilvēku. Dalībniekiem vēlams 

reģistrēties. Protams, drīkst ierasties uz sporta dienu arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, taču tad 

būs iespēja piedalīties tikai tajās treniņu grupās, kur ir brīvas vietas. Sportiskajās aktivitātēs 

aicinām piedalīties jebkuru ģimeni, neatkarīgi no ģimenes locekļu vecuma un fiziskās 

sagatavotības. Katram dalībniekam būs iespēja izvēlēties sev piemērotu treniņu. Sporta dienā 

notiks arī prāta spēles, kurās būs jautājumi par Latvijas sporta vēsturi un šodienu. Atgādinām, ka 

nākamās sporta dienas notiks Mežaparkā un Ziedoņdārzā. Plašāku informāciju meklējiet 

www.sportojamkopa.lv. 

 

Lai dotu iespēju ģimenēm kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs, Ainažu vidusskolas stadionā tiek 

organizēta Ģimeņu sporta diena. Ģimenes komandā, kas piedalīsies sporta aktivitātēs, obligāti 

jābūt vismaz vienam pieaugušajam un vienam dalībniekam, kas ir jaunāks par 16 gadiem. Sporta 

diena notiks 21. augustā, un tās atklāšana plānota pulksten 10.00. Pirmā sportiskā aktivitāte, kas 

sāksies pulksten 10.30, būs ģimeņu skrējiens. Pēc tam sekos trīs dažādas stafetes. Tajās varēs 

piedalīties dalībnieki no piecu līdz divpadsmit gadu vecumam. Sporta dienas noslēgumā pulksten 

15.00 notiks balvu pasniegšana. Organizatori apbalvos ikvienu dalībnieku, bet labākā komanda 

saņems Lielo pārsteiguma balvu. Detalizētāk par Sporta dienu Ainažos pasākuma vietnē 

www.gimenes.lv. 

 

Starptautiskās ģimenes dienas pasākumu laikā Ludzā 15. maijā notiks Ģimenes sporta diena. 

Pasākuma moto ir: „Sporto visi – mazs vai liels”. Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu, aicinot neaizmirst par fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Pasākuma dalībniekiem būs 

iespēja piedalīties ne tikai dažādās sportiskajās aktivitātēs, bet arī gatavot augļu un dārzeņu 

kokteiļus. Organizētāji cienās dalībniekus un skatītājus ar veselīgām uzkodām un dzērieniem. 

Pasākums visiem būs bez maksas. Pasākuma dalībnieku reģistrācija sāksies 12. maijā pulksten 

10.00. Aicinām sekot informācijai Ludzas tīmekļvietnē. 
  

http://www.sportojamkopa.lv/
http://www.gimenes.lv/


Darba lapas 

LASĪŠANAS UN LEKSIKAS APGUVES uzdevumi 

 

1. uzdevums 
 

Teikumā ierakstiet pareizās atbildes burtu! 
 

 
 

1. 

 
Mans draugs jau daudzus gadus nodarbojas ar gladiolu ___.  

A audzināšanu 
B audzēšanu 

C augšanu 
 

 
 

2. 

  
Pagājušajā gadā bija saulaina un ___ vasara. 

A sildoša 
B sasilusi 

C silta 
 

 
 

3. 
 

 
Darba intervijā Matīsam ___ daudz sarežģītu jautājumu. 

A sadeva 
B nodeva 

C uzdeva 
 

 
 

4. 

 

 
Vilciens no Ogres piebrauks ___ 4. perona. 

A pie 
B uz 

C no 

 
 
5. 

 

Ārsts izrakstīja pacientam ___ pret klepu. 

A zāli 

B zāles 
C zālienu 

 
 
 

6. 

 

Vasarā parkos un dārzos zied daudz ___ puķu. 
 

 

A krāsotu 

B krāsainu 
C krāsas 

 
 
 

7. 

 

Katrs no diskusijas dalībniekiem gribēja ___ savu taisnību. 
 

A parādīt 

B uzrādīt 
C pierādīt 

 
 

 
8. 
 

 

 

Manam draugam garšo ___ kafija. 

A varena 

B stipra 

C spēcīga 

 
 

9. 
 

 
 

 

 

Katru rītu uz tilta ___ Daugavu ir automašīnu sastrēgums. 

 

A pār 
B par 

C pa 

  



 

2. uzdevums 
 

Lasiet tekstu! Iederīgā virsraksta burtu norādiet virs attiecīgās rindkopas! Trīs 
virsraksti ir lieki. 

 

Pāvilosta 
 

1. _____ 
 

Pāvilosta jeb Āķagals, kā to sauc vietējie iedzīvotāji, paslēpusies labu gabalu no šosejas 
pašā jūras krastā. Pāvilosta ir vieta, kur Sakas upe ietek Baltijas jūrā. Saka ir viena no 
īsākajām upēm (tikai 6 km), taču dziļa. Vietām upes dziļums sasniedz 11 m. Pāvilosta ir 

viena no Kurzemes burvīgajām vietām, kas atrodas vidū starp divām ostas pilsētām – 
Ventspili un Liepāju, ap 240 km no Rīgas. Pāvilosta ir īstā vieta Latvijā, kur baudīt 

vasaru, jo pēc meteoroloģiskajiem novērojumiem te ir visvairāk saulainu dienu gadā. 
Zīmīgi, ka Pāvilostas karogā ir zilā, baltā un smilšu dzeltenā krāsa, kas simbolizē saules 
gaismu un pilsētas atrašanos jūras krastā.  

 
2. _____ 
 

Pilsētas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta 70. gadu beigās, kad vācu barons Oto 

Fridrihs fon Lilienfelds šeit dibināja ostu un pilsētu, to nosaukdams sava brāļa – 
Kurzemes gubernatora Paula fon Lilienfelda vārdā – par Pāvilostu (Paulshafen). 
1878. gadā sākās mola būve, kas baronam izmaksāja lielu naudu. Taču, pateicoties viņa 

tālaika uzņēmībai, mēs šodien varam apbrīnot ostu un molu. Pāvilostas straujāka 
attīstība sākās reizē ar Liepājas kara ostas izbūvi, ko uzsāka 1893. gadā un kuras 

būvdarbos izmantoja Pāvilostas un Sakas puses akmeņus. 19. un 20. gadsimta mijā 
Pāvilostā sākās burukuģu būve. Te uzbūvēti 15 burukuģi. 
 

3. _____ 
 

Pāvilostā var apskatīt Jūrakmeni, kas ir lielākais akmens Kurzemes piekrastē, vai arī 
doties garās pastaigās pa lielāko šīs puses brīnumu – Pāvilostas pelēko kāpu. Tā ir 

platākā pelēkā kāpa Latvijā, kas virzienā no jūras uz sauszemi sniedzas ap 800 m 
platumā. Daudzu tūristu iecienīts ir izbrauciens pa Sakas upi un Baltijas jūru.  

 
4. _____ 
 

No vienas puses, Pāvilosta šķiet miera un klusuma paradīze, taču patiesībā tajā notiek 
rosība, jo pilsēta ir burātāju, laivotāju un vējdēļu cienītāju iemīļota vieta. Pilsētā katru 

vasaru ierodas lieli un mazi, lai mācītos sērfot un burāt. Jau gadu desmitus vislielākā 
aktivitāte Pāvilostā ir jūlija otrās nedēļas nogalē, kad te ierodas cilvēki no dažādām 

Latvijas vietām, lai piedalītos iecienītajos Zvejnieku svētkos. Tāpat jūlijā te ik gadu 
notiek smilšu skulptūru festivāls „Zelta smilšu grauds”. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

A Pāvilostas dabas muzejs B Pilsētas novietojums C Dabas baudītājiem 

D Pāvilostas vēsture F Dārgā dāvana no gubernatora E Tradicionālās aktivitātes 

G Pāvilostas sportistu sasniegumi 



 

3. uzdevums 
 

Lasiet tekstus un apgalvojumus! Atzīmējiet, kuram tekstam atbilst katrs no 
apgalvojumiem! 

 

 
 

A 

Līdzņemamu tēju, kafiju vai kakao mūsdienās var nopirkt daudzviet – sākot no 
degvielas uzpildes stacijām, beidzot ar smalkām kafejnīcām. Taču viss sākās nevis 

ar dzērienu, bet gan krūzīti. 20. gadsimta sākumā nebija nekas neparasts, ka 
cilvēks dalījās ar dzērienu, lietojot vienus un tos pašus traukus. Taču laika gaitā, 

veicot pētījumus, saprata, ka šādi rīkoties ir bīstami, jo tiek pārnēsātas slimības. Kā 
risinājums radās ideja par vienreizlietojamām papīra glāzītēm, un jau ap 
1909. gadu Amerikas Savienotajās Valstīs papīra glāzītes sāka izmantot vilcienos 

un pēc tam arī slimnīcās un skolās. Vienreizlietojamās glāzītes ātri kļuva populāras 
gandrīz visā pasaulē. Atšķirīga situācija gan bija kādreizējā Padomju Savienībā, arī 

Rīgā, kur vēl līdz 20. gadsimta 80. gadiem no vienas glāzes pēc tās izskalošanas 
pie gāzētā ūdens automātiem dzēra daudzi jo daudzi cilvēki. 
 

 
B 

Kaut arī papīra glāzītes bija, tomēr problēmas radās, ja kāds vēlējās baudīt tikko 
pagatavotu karsto kafiju, tēju vai kakao – tādā gadījumā tā bija jāgatavo un jādzer 

mājās vai kafejnīcā. Tāpēc radās vēl viens izgudrojums – karsto dzērienu 
automāts. Pirmais šādu dzērienu automāts radās tikai pēc Otrā pasaules kara. Līdz 
tam bija ēdienu, alus, vīna un sulas automāti, taču karsto dzērienu tirdzniecība 

automātos attīstījās vēlāk.  
 

 
 

C 

Pagājušā gadsimta 30. gados tika izgudrota un patentēta papīra krūzīte ar papīra 
osiņām. Savukārt 50. un 60. gados parādījās veikali, kur varēja iegādāties karstus 
dzērienus līdzņemšanai. 1967. gadā Filadelfijas iedzīvotājs Alans Franks patentēja 

krūzes vai glāzes plastmasas vāciņu ar caurumu, kas deva iespēju dzert kafiju vai 
tēju, neizšļakstot to. Tolaik gan staigāt ar dzērienu rokās vēl nebija stilīgi, mode 

doties ielās ar kafijas dzērienu rokās radās vēlāk. Iespējams, to ietekmēja 
uzņēmums „Starbucks”, kas 80. gadu beigās ieviesa kupolveida vāciņus. 
Vienreizlietojamie dzērienu trauki arvien attīstās − tagad ir arī papīra krūzes ar 

kartona „kleitiņu”, kas pasargā rokas no karstuma. 
 

 

 Apgalvojums A B C 
1. Karsto dzērienu automāts deva iespēju baudīt dzērienu ārpus mājām 

vai kafejnīcas.  
 

   

2. Domājot par veselības drošību, tika izgudrotas vienreizlietojamās 

glāzītes. 
 

   

3. Vispirms bija izgudroti ēdienu un auksto dzērienu automāti, un tikai pēc 
tam radās automāti, kur varēja iegādāties karsto dzērienu. 
 

   

4. Pagājušā gadsimta 30. gados jau bija papīra krūzītes karstajam 
dzērienam, bet 60. gadu beigās tika ieviests krūzītes vai glāzītes vāciņš 
ar caurumiņu. 
 

   

5. 20. gadsimta pirmajā pusē Rīgā vēl nelietoja vienreizlietojamās 
glāzītes, kaut arī dzērienu automāti bija. 
 

   

6.  20. gadsimta 80. gados kļuva stilīgi iet pa ielu, turot rokās trauciņu ar 

kādu no karstajiem dzērieniem. 

   



 

4. uzdevums 
 

Lasiet tekstu! 
 

Atgadījums rudens rītā 
 
 Emīls kopā ar sievu un dēlu dzīvoja netālu no Rīgas savā privātmājā. Viņa māja 

atradās ceļa malā, pa kuru braucēji darbdienu rītos devās uz galvaspilsētu, bet 
brīvdienās laukā no pilsētas.  

Bija skaists rudens rīts. Emīls strādāja maiņu darbu, un šī diena viņam bija brīva. 
No rīta viņš aizveda dēlu uz skolu un nupat bija atbraucis mājās. Kamēr sieva strādāja 
dārzā, Emīls nolēma sakārtot garāžu. Iedams no mājas uz garāžu, viņš paskatījās uz 

ceļu. Gandrīz pie viņu mājas uz ceļa stāvēja mašīna. Emīlam tas šķita dīvaini. Viņš 
nodomāja, ka droši vien mašīnai kaut kas noticis, jo uzvalkā ģērbies vīrietis bija noliecies 

pie mašīnas un kaut ko apskatīja. 
Emīls nolēma pieiet pie svešinieka un noskaidrot, kas atgadījies. Kad viņš pienāca 

pie mašīnas, jaunais vīrietis izskatījās pārsteigts. Viņš laikam nebija gaidījis, ka kāds viņu 

varētu uzrunāt. 
Apskatījis mašīnu, Emīls uzreiz saprata, kādēļ tā apstājusies, jo Emīlam bija tāda 

paša modeļa mašīna. „Vainīga ir indukcijas spole,” viņš teica jaunajam cilvēkam. Jaunais 
cilvēks vispirms nosauca savu vārdu – Rihards, un tad atbildēja: „Bet tas nevar būt. Es 
tikai pirms mēneša apmainīju indukcijas spoli, un tagad mašīna atkal nedarbojas!”  

„Jā, diemžēl tā gadās,” Emīls atteica. Sākumā Emīls domāja, ka varētu svešinieka 
mašīnu ar savas mašīnas palīdzību aizvest uz autoservisu, bet tad padomāja un teica: 

„Domāju, ka varēšu to salabot.” Vīrieši ievilka mašīnu Emīla mājas pagalmā, un Emīls 
nomainīja spoli, kuru paņēma no savas mašīnas. Motors uzreiz sāka darboties. Jauneklis 
gribēja maksāt naudu par spoli un darbu, bet Emīls neņēma naudu. Jauneklis jau gribēja 

sēsties mašīnā, kad no mājas iznāca Emīla sieva un piedāvāja abiem vīriešiem kafiju, bet 
svešinieks laipni atteicās, jo viņam esot ļoti jāsteidzas uz pilsētu. Viņš vēlreiz pateicās 

Emīlam un aizbrauca. Emīls drošībai iedeva Rihardam savu tālruņa numuru, ja nu kas 
ceļā atgadās. 

Pēc mēneša Emīls saņēma ziņu telefonā. To bija rakstījis svešinieks, kura mašīnu 

Emīls salaboja. Jauneklis pastāstīja, ka tajā rītā steidzies uz darba interviju. Ja nebūtu 
Emīla palīdzības, viņš būtu interviju nokavējis. Tagad viņš darbu dabūjis un arī par to 

pateicas Emīlam. Vēstulē bija ielikts ielūgums uz starptautisku mēbeļu izstādi. Izrādījās, 
ka svešinieka jaunā darba vieta ir izstāžu zāle, kur viņš ir atbildīgs par dažādu izstāžu 

katalogu veidošanu. 
 

Atrodiet pareizo atbildi (apvelciet burtu)! 

1. Kur dzīvoja Emīls?  
 

A Privātmājā Rīgā. 
B Privātmājā Rīgas tuvumā.  

C Dzīvoklī netālu no Rīgas. 

2. Ko Emīls gatavojās darīt? A Viņš gatavojās vest dēlu uz skolu. 
B Viņš vēlējās sakopt garāžu. 
C Viņš gribēja palīdzēt sievai dārza darbos. 

 
3.  Kā izturējās svešinieks, kad 

Emīls pienāca pie viņa? 

A Viņš bija nepatīkami pārsteigts. 

B Viņš bija uztraucies.  
C Viņš brīnījās, ka cilvēks interesējas par 

notikušo. 



 

4. Kā rīkojās Emīls? 
 

A Aizdeva vajadzīgo detaļu un salaboja mašīnu. 
B Palīdzēja aizvest svešinieka mašīnu uz 

autoservisu.  
C Aizbrauca uz autoservisu pēc jaunas detaļas. 

 
5. Kāpēc Rihards atteicās no 
piedāvātās kafijas? 

 

A Viņam vajadzēja paspēt uz darba pārrunām.  
B Viņš kavēja darbu. 

C Viņš nevēlējās aizkavēt Emīlu un viņa sievu. 
 

6. Kā Rihards pateicās Emīlam par 
palīdzību? 

A Samaksāja Emīlam par darbu. 
B Uzaicināja Emīlu uz mēbeļu izstādi. 
C Atveda Emīlam mēbeļu izstādes katalogu. 

 
  



RAKSTĪŠANAS UN GRAMATIKAS uzdevumi 
 

1. uzdevums  
1.variants 
 

Ierakstiet vajadzīgo vārdu nepieciešamajā formā! 
 
 

spēles gadi sava rokas varēt uzzināt četri kārtis 
 

 
Kārtis 

 

Mūsu ēras pirmajā _________________(1.) tūkstotī ķīnieši izgudroja kārtis, taču 

pārējā pasaule par to _________________(2.) krietni vēlāk – ap 1360. gadu. Tolaik 

kārtis izskatījās pavisam citādāk nekā mūsdienās. 

Pirmās kārtis, kas parādījās Eiropā, bija zīmētas vai gleznotas ar 

_________________(3.) un ļoti dārgas. Tās _________________(4.) atļauties tikai 

bagāti ļaudis. Kārtis, ko radīja ēģiptieši 12. un 13. gadsimtā, bija ar dažādiem dizainiem, 

kārtīs bija attēloti __________(5.) priekšmeti – kausi, monētas, zobeni un nūjas.  

Eiropā kārtis vizuāli mainījās. Tradicionāli uz _________________(6.) bija attēlots 

karalis ar _________________(7.) svītu – dāmām un kalpiem. Šodien mēs zinām, ka ir 

daudz kāršu __________(8.) ar gluži izskatu un saviem noteikumiem.  

 
1. uzdevums  

2. variants 
 

Rakstiet iekavās dotos vārdus atbilstošā formā! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Balvi no ______________ (1. – citas) pilsētām atšķiras ar īpašu šarmu, ko rada 

zaļie parki un skvēri, seno un mūsdienu ______________ (2. – ēkas) sintēze. 

Viesojoties Balvos, noteikti apmeklējiet muižas parku ______________ (3. – ezers) 

krastā un izbrauciet pa Balvu ezeru ar ______________ (4. – laiva). Balvu novada 

muzeja apmeklējums patiks gan lieliem, gan maziem – tur vēsture savijas ar 

______________ (5. – moderni) akcentiem. Savukārt Lāča ______________ (6. –

 dārzs) var sajust laukakmeņu ______________ (7. – varenība), jo tajā izvietotas 

daudzas milzu akmeņu kompozīcijas. Ja tūlīt un tagad ______________ (8. – gribēt) 

kaut ko jaunu iemācīties, jūs laipni gaida ______________ (9. – amatnieki) darbnīcās. 

Uz tikšanos Balvos! 

 



2. uzdevums 

 
Izlasiet viedokļus! 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sandra: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Aleksis: 

 
 
Uzrakstiet komentāru! 

1. Salīdziniet Sandras un Alekša izteikumus par filmām! 

2. Kāda nozīme jūsu dzīvē ir filmām un grāmatām? 
3. Kādi atpūtas veidi, jūsuprāt, ir populārākie sabiedrībā? 
 

 

 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

  

Rakstu darba apjoms –  

minimums 80 vārdu. 

Kā man patīk seriāli! Īpaši, ja 

filma ir par mīlestību vai arī 

detektīvi. Var skatīties un 

skatīties..., un filmas varoņi 

kļūst par labiem paziņām. 

Es labāk lasu grāmatas. Tad es 

pats varu vairāk fantazēt. 

Filmās viss jau attēlots, tikai 

sēdi un skaties.  



 

3. uzdevums 

Aplūkojiet afišu un uzrakstiet draugam/draudzenei e-pasta vēstuli! 

  

 
1. Uzaiciniet draugu/draudzeni uz izstādi. 

2. Pastāstiet par šo izstādi. 
3. Pajautājiet, ko par šādas izstādes apmeklējumu domā draugs/draudzene. 

4. Uzrakstiet, kāpēc būtu jāapmeklē izstāde. 
 

 

 

Kam: draugs@mail.go 

Kas: es_tev@mail.go 

Par izstādi 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Rakstu darba apjoms –  
minimums 50 vārdu. 

Celtniecībai, 

remontam, 

tavas mājas  
komfortam! 



 

Darba lapas 
RUNĀTPRASMES uzdevumi 

 

1. uzdevums  

1. variants 

Iedomājieties, ka lasāt sludinājumu, taču tajā pietrūkst svarīgas informācijas 
(tekstā norādīta ar ). 
Uzdodiet JAUTĀJUMUS, lai noskaidrotu trūkstošo informāciju!  

Jautājumus formulējiet pilnos teikumos! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Informācija pedagogam: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielus un mazus 27. augustā gaidām uz velosipēdistu 
 festivālu Latgales pilsētā Rēzeknē. 

Festivālā būs vairākas trases – īsākā būs 6 kilometri, bet garākās  10 un 

16 kilometru garumā. 

Festivāla dienas noslēgumā pulksten 19.00 pilsētas estrādē notiks koncerts. 

Plašāku informāciju par pasākumu skatīt Rēzeknes pilsētas tīmekļvietnē. 

 



 

 

 

 

1. uzdevums  

2. variants 

 

Lasiet dialogu, kurā IR atbildes, bet NAV jautājumu!  
Uzdodiet JAUTĀJUMUS!  

Jautājumus formulējiet pilnos teikumos! Nesāciet savu jautājumu ar vārdu VAI.

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jautājums:  

Atbilde: Restorāns „Garšu pasaule” organizē pavārmākslas meistarklasi. 

Jautājums:  

Atbilde: Tā notiks restorāna telpās Liepu ielā 23. 

Jautājums:  

Atbilde: Meistarklasi vadīs pavārs Mārtiņš Sirmais. 

Jautājums:  

Atbilde: Meistarklase notiks 12. maijā no pulksten 10.00 līdz 17.00. 

Jautājums:  

Atbilde: Maksa vienai personai ir 120 eiro. 

Jautājums:  

Atbilde: Lai reģistrētos meistarklasei, jāaizpilda anketa restorāna tīmekļvietnē. 



 

2. uzdevums 

Aplūkojiet attēlus!  

 Pastāstiet, ko jūs redzat katrā attēlā (vieta, personas, darbības)!  

 Salīdziniet attēlus, nosaucot kopīgo un atšķirīgo! 

 

 

 

 

 

 Atbildiet uz jautājumiem!  

1. Ar kuru no attēlos redzamajām sportiskajām aktivitātēm jūs gribētu 

nodarboties? Kāpēc? 

2. Kuri sporta veidi jums patīk?  

 



 

Izmantotie avoti 

 

45 tūrisma pērles Latvijā, Nr.5. Lauku Avīze: Tematiskā Avīze, 2014. 

Ilustrētā Junioriem, 97, marts, 2018. 

https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-simtgades-stastu-raksti/latgales-podnieku-dienas.a102938/ 

https://pavilostamarina.lv/ostas-vesture/ 

https://tavexdavanas.lv/2-eiro-moneta-latgales-keramika-2020 

http://www.balexmetal.info/2016/03/uz-tiksanos-buvniecibas-izstade-maja-i.html 

https://www.pri.org/stories/2018-11-20/trump-s-tariffs-are-causing-major-anxiety-american-

https://www.visitpavilosta.lv/iepazisti-un-izbaudi/item/kurp-doties/vesture/vesture/ 

boating-industry 

https://www.vtahu.cz/pro-dospele/kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba lapas ir izstrādātas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektā  „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu 

iekļaušanos darba tirgū 3” (līgums Nr. PMIF/6/2020/3/01) 

 

 

 

https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-simtgades-stastu-raksti/latgales-podnieku-dienas.a102938/
https://pavilostamarina.lv/ostas-vesture/
https://tavexdavanas.lv/2-eiro-moneta-latgales-keramika-2020
http://www.balexmetal.info/2016/03/uz-tiksanos-buvniecibas-izstade-maja-i.html
https://www.visitpavilosta.lv/iepazisti-un-izbaudi/item/kurp-doties/vesture/vesture/
https://www.pri.org/stories/2018-11-20/trump-s-tariffs-are-causing-major-anxiety-american-boating-industry
https://www.vtahu.cz/pro-dospele/kurzy

