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KLAUSĪŠANĀS 

1. uzdevums 

Izlasi apgalvojumus! Klausies paziņojumus un atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs vai 

nepareizs! Katrs paziņojums skanēs divas reizes. 

 

Apgalvojums Pareizs Nepareizs 
 

1. Skolēni trešdien ies ekskursijā uz Dabas muzeju. 
 

  

2.  Par deju kopas „Saule” koncertu nebūs jāmaksā. 
 

  

3. Biļetes uz izrādi „Hamlets” sāks pārdot 15. aprīlī. 
 

  

4. Jaunajā sporta klubā skolēniem nodarbības maksā tikai 
puscenu. 
 

  

5. Vasaras nometne 3x3 notiks vienu nedēļu. 
 

  

 
 

2. uzdevums 
 

 

Izlasi tekstu! Klausies tekstu un tukšajā vietā virs svītras ieraksti vārdu vai skaitli atbilstoši 

dzirdētajam tekstam! Skaitļus raksti ar cipariem. Tekstu tu dzirdēsi divas reizes. 

 

 Lielākie sporta (0) svētki pavasarī ir „Veselīga dzīvesveida diena”. Tā notiek 

______________ (1.) sākumā kultūras un kultūras parkā „Mežaparks”. Tā ir piemērota vieta 

______________ (2.) aktivitātēm. 

 Veselīga dzīvesveida dienā var iepazīties ar vairāk nekā _____(3.) sportiskām un 

veselīgām aktivitātēm. Populārākie šajā dienā ir ______________ (4.) sporta veidi.  

 Tradicionāli pēc sacensībām labākās komandas saņem balvas. Dienas noslēgumā 

uzstājas dažādas ____________ (5.) grupas. 
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3. uzdevums 
 

Klausies Valda Luksa dzejoli un virs svītras ieraksti trūkstošos vārdus! Tekstu tu dzirdēsi 
vienu reizi. 
 

Pirmdien Jānītim sāpēja kāja. 

Otrdien _________________ bij' reibonis nelāgs. 

Trešdien pakrūtē iemetās _________________. 

Ceturtdien Jānītim sāpēja _________________. 

Piektdien pukstēja _________________ zobu. 

Sestdien_________________dūra un grieza. 

Tikai svētdien bij' Jānītis _________________. 
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LASĪŠANA 

1. uzdevums 

Izlasi katra sludinājuma tekstu un atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)! 

 
 

 

Bērnu mūzikas skola aicina 
darbā vijoles pedagogu. 

 
 Bērnu mūzikas skola rīko 
vijoles pedagogu koncertu. 

 Jā Nē 

   
 

 
Pārdod  

divus mēnešus vecus 

 Siāmas kaķēnus.  
 

1. Divus mēnešus varēs 
nopirkt Siāmas kaķēnus. 

  
Jā Nē 

  

 

 

Aicinām ekskursijā uz 
Palangu! 

Pieteikties trīs dienu laikā 
firmā “Aiva”. 

 
2. Trīs dienas var pieteikties 
ekskursijai uz Palangu. 

 

Jā Nē 

  

 

 
Koncerts Saulkrastu 

brīvdabas estrādē. 

Piedalās – jauniešu kori! 

 
3. Saulkrastu koncertzālē 
notiks jauniešu koru 
koncerts. 

 
Jā Nē 

  

 

 
Cēsu pirmā mūzikas skola 

aicina darbā  
ģitāras spēles pedagogu. 

 
4. Cēsu mūzikas skolā 
vajadzīgs ģitāras skolotājs. 

 
Jā Nē 

  

 

 

Nacionālajā teātrī pirmizrāde – 
„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”! 

 
Teātra kase strādā visas 

nedēļas dienas. 
 

 
5. Uz izrādi „Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši” biļetes var 
nopirkt tikai darbdienās.  

 

Jā Nē 
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2. uzdevums 

Izlasiet ziņas par dažādām personām un sludinājumus! Atrodiet katrai personai vai personu 
grupai piemērotu sludinājumu un lodziņā ierakstiet atbilstošā sludinājuma burtu!  
    

 E 
Māris skolas laikā dejoja skolas tautas deju kolektīvā Jelgavā. Tagad viņš dzīvo Rīgā 
un vēlas turpināt dejot. Māris interesējas par iespējām pieteikties kādā deju 
kolektīvā. 

1. 
 Regīna mācās vidusskolas pēdējā klasē. Viņa vēlas apmeklēt kādas sporta 

nodarbības, piemēram, aerobikā. Regīna var nodarbības apmeklēt tikai vakaros.  

  
2. 

 Juris jau kopš skolas gadiem trenējas futbolā. Tagad viņš studē arhitektūru, taču 
sportošanu nevēlas pamest. Viņš vēlas vismaz vienu reizi nedēļā vakarā doties uz 
kādu sporta klubu. Juris labprāt trenētos kopā ar citiem studentiem. 

3. 
 Ingrīdai ļoti patīk peldēt. Viņa domā, ka aktīva atpūta, jo īpaši peldēšana, ir viens no 

labas veselības un laba garastāvokļa priekšnoteikumiem.  

4. 
 Pēteris un Ilze draudzējas jau kopš skolas laika. Tagad viņi abi ir pirmā kursa 

studenti. Abiem jauniešiem patīk mūzika un ir labas balsis. Viņi grib dziedāt kādā 
pašdarbības kolektīvā.  

5. 
 Tā kā Indriķis jau daudzus gadus trenējas karatē, tad arī tagad, kad sācis studēt, viņš 

gribētu turpināt treniņus. Indriķis varētu apmeklēt nodarbības agri no rīta. 

6.  
 

 Monikas mamma vēlas, lai meita dejo tautas dejas. Taču meitenei labāk patīk 
klasiskās dejas. Beidzot Monikas māmiņa piekrita un tagad abas meklē kādu labu 
deju skolu. 

 

A 

 

Sporta klubs “Aktīvais students” 
piedāvā iespēju trenēties 

basketbolā un futbolā. 
Cenu atlaides studentiem! 

 

 

B 

 
Aicinām puišus un meitenes 

no 16 līdz 23 gadiem pieteikties 
korī „Lielupe”. 

 

 

 

C 

 

Labs piedāvājumS! 

Aicina bērnus un jauniešus dejot 
klasiskās un modernās un dejas! 

 

 

D 

 

Sporta  klubs “AERO” aicina 

apmeklēt nodarbības aerobikā. 

Nodarbības  vakaros - 

no 18.00 līdz 21.00. 

 

E 
Ziemeļblāzmas kultūras nama tautas deju kolektīvs “Laiva” 

uzņem jaunus dalībniekus! 

Kultūras nama adrese – Rīgā, Vēju ielā 6. 

  

 

F 

Sporta centrs “VARAVĪKSNE” piedāvā 
iespēju apmeklēt aerobikas 
nodarbības un peldēšanas 

nodarbības. 
Pieteikties pa tālr. 7260987. 

 

 

G 

 

Atpūtas un sporta centrs aicina 
bērnus un pieaugušos apmeklēt 

nodarbības boksā un karatē. 
Piedāvājam iespēju trenēties 

 vakara un rīta grupās. 
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3. uzdevums 

 
Lasi tekstu un atzīmē pareizo atbildi! 
 

Alga par suņa auklēšanu 
 

 Ata draugam Jurim ir suns Džeris. Kad Juris brauc apciemot radus, nav neviena, kas 
suni pieskata. Tad Juris lūdz Ati parūpēties par Džeri. Juris zina, ka viņš draugam var uzticēt 
savu mīluli. Un Atis draugam neatsaka, jo nepieciešamības gadījumā Atim palīgā steigsies Juris.  

Džeris ir paklausīgs suns, un viņu pieskatīt nav grūti. Viņš ir arī gudrs suns. Ja vajag tikt 
ārā, Džeris pieiet pie durvīm, skrāpē tās ar ķepu un smilkst. Ja grib ēst, viņš skatās uz 
ledusskapi. Džeris ļoti mīl Juri un vienmēr pienes viņam čības. Savukārt ciemiņus suns ielaiž no 
priekšnama istabā tikai tad, kad novilkti ielas apavi.  
 Istabā Džeris guļ uz paklāja vai, uzlicis priekšķepas uz palodzes, vēro, kas notiek 
pagalmā. Pamanījis pagalmā kaķi, viņš satraukumā trīc. Spalva uz muguras saslienas. Reiz viņš  
kaķa dēļ pat izlēca pa atvērto logu. Labi, ka Jura dzīvoklis atrodas pirmajā stāvā. Džeris uzdzina 
kaķi kokā, bet pats pusi dienas nosēdēja pie koka.  
 Atis ar Džeri saprotas labi, jo Atim ļoti patīk suņi. Viņš arī pats vēlētos sev suni. Kamēr 
Džeris snauž, Atis apskata Jura grāmatas. Grāmatu Jurim ir ļoti daudz. Gar dzīvokļa trīs sienām 
atrodas grāmatu plaukti no grīdas līdz pat griestiem. Atim interesē grāmatas par dabu. Viņam 
patīk pastaigāties pa mežu un pētīt lielus un vecus kokus. Jura grāmatu plauktā Atis atrod 
grāmatu “Dižkoki un retie koki”. Grāmatā norādītas šo koku atrašanās vietas.  

Atis sāk lasīt grāmatu, kad no ciemošanās atgriežas Juris. Atis rāda viņam grāmatu un 
jokodams lūdz, lai atdod to viņam par suņa auklēšanu. Juris, zinādams drauga intereses, viņam 
labprāt uzdāvina grāmatu par kokiem. 

(Pēc preses materiāliem.) 
 

Kā sauc Jura suni? A – Sambo.  
B – Reksis. 
C – Džeris . 
 

1. Kad Juris uztic Atim savu suni? A – Kad apmeklē suņu izstādes. 
B – Kad dodas ciemos pie draudzenes. 
C – Kad brauc pie radiem. 
 

2. Kā suns izturas pret Juri? A – Neļauj zēnam iet istabā ar ielas apaviem. 
B – Pienes saimniekam čības. 
C – Neļauj saimniekam iet ārā pa durvīm. 
 

3. Džeris ir ļoti satraukts, ja… A – ciemos atnāk Atis. 
B – viņš ierauga kaķi. 
C – viņš ir izsalcis. 
 

4. Par ko interesējas Atis? 
 
 

A – Par seniem un lieliem kokiem. 
B – Par dažādām suņu šķirnēm. 
C – Par eksotiskiem ceļojumiem.  
 

5. Kādu lūgumu izsaka Atis? 
 
 

A – Lai Juris atdāvina viņam suni. 
  B – Lai Juris atdod viņam grāmatu par kokiem. 
  C – Lai Juris kopā ar viņu dodas pastaigā. 
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VALODAS LIETOJUMS 

1. uzdevums 
 

Ieraksti tekstā atbilstošo prievārdu! 

zem, uz, bez, no, uz 

 Aigars kopā ar brāli nolēma pārkārtot istabu, taču bija kāda problēma – kā pārvietot 

drēbju skapi? Abi jaunieši mēģināja skapi stumt ______ (1.) priekšu, bet spēka nepietika. 

Saklausījusi puišu nopūtas, istabā ______ (2.) virtuves ienāca māte. Viņa noklausījās dēlu 

problēmu un ātri rada risinājumu, teikdama: „Vajag mazliet padomāt, pirms darīt! Atnāciet 

_______(3.) virtuvi, iedošu jums kartupeļu šķēles. Kad paliksiet tās _______(4.) skapja kājām, 

varēsiet pabīdīt skapi _______ (5.) grūtībām!” 

2. uzdevums 

Iekavās dotos vārdus ieraksti teikumā atbilstošajā gramatiskajā formā! 

 Muzejiem ir liela nozīme vēstures (1. – vēsture) izpētē, kā arī izglītībā un izklaidē. 

Mūsdienās muzeji _____________________(2. – sniegt) plašu un interesantu pakalpojumu 

klāstu. Latvijā ir apmēram 230 muzeju, kuros tagad _______________________(3. – atrasties) 

gandrīz viss, kas saistīts ar Latvijas pagātni. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir pirmais 

publiskais muzejs Latvijā. To izveidoja 1773. gadā no _____________________(4.– ārsts)  

N. fon Himzeļa privātkolekcijas. Vēsturiskos materiālus, priekšmetus un mākslas darbus glabā 

muzeja krātuvēs. Muzeja ________________________(5. – krājumi) izmanto izstādēs un 

pētniecībā. Mūsdienās vairāki muzeji ir virtuāli, un to _____________________(6. – apskate) 

vajadzīgs tikai dators un interneta pieslēgums. 

3. uzdevums 

Ieraksti tekstā atbilstošo vārdu, kas saista teikuma daļas! 

Esmu ļoti priecīgs, ka vecāki uzdāvināja man portatīvo datoru.  

Vislabāk un pareizāk, _____ (1.) datoru novieto telpā pie loga.  

Datora ekrānā jābūt skaidram attēlam, _____ (2.) nenogurst acis un ir viegli strādāt. 

Cilvēki, _______ (3.) ir mājdzīvnieki, bieži vien ir mierīgāki un harmoniskāki. 

Kaķa ūsas ir tik jūtīgas, ______ (4.) var uztvert niecīgākās pārmaiņas gaisa vēsmās. 

Mazais suņuks rej tikai tādā gadījumā, ______ (5.) mājai tuvojas sveši cilvēki. 
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RAKSTĪŠANA 

1. uzdevums 

Izdomā kādu pasākumu, kuru tu gribētu apmeklēt kopā savu draugu/draudzeni! Uzraksti 

savam draugam/draudzenei! 

1. Informē par pasākuma laiku, vietu, cenu. 
2. Aicini kopā ar tevi apmeklēt pasākumu. 
3. Pastāsti, kāpēc gribi apmeklēt pasākumu. 
4. Noskaidro drauga/draudzenes viedokli par šo pasākumu. 

Rakstu darba apjoms 25 – 30 vārdu. 

No kā: es@saruna.go 
Kam: draugs@saruna.go 
Par pasākumu 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2. uzdevums 

Uzraksti pārspriedumu „Modernās tehnoloģijas manā dzīvē”. 

Atbildi uz jautājumiem: 
1. Kuras modernās tehnoloģijas tu visbiežāk izmanto?  
2. Bez kurām modernajām tehnoloģijām tu varētu iztikt un bez kurām nē; pamato savas 
domas! 
3. Kādas ir datora lietošanas iespējas pozitīvās un negatīvās puses? Pamato savu viedokli! 
 

Rakstītā teksta apjoms 50 – 60 vārdi. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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RUNĀŠANA 
 

1. uzdevums 
 
Izpildi skolotāja norādījumus! 

2. uzdevums 
 

Lasi un sniedz pēc iespējas plašāku informāciju par pasākumiem!  
Pastāsti kas, kur, kad un kāpēc notiks! 
 

 

  

 

Pilsētas svētku programma  

(nozīmīgākie pasākumi) 
 

Piektdiena, 28. maijs, 19.00  

izstāžu zāle „Pils”, fotoizstādes „Pilsēta vakar un šodien” atklāšana. 

 

Sestdiena, 29. maijs, 18.00  

koncerts "Mūsu pilsētai”  

(piedalās skolēnu un pieaugušo deju kolektīvi un kori). 

Biļetes – Informācijas centrā (Liepu ielā 12). 

 

Svētdiena, 30. maijs 

12.00 – 13.30 

Svētku gājiens (maršruts: stacija, Saules iela, baznīcas parks, Lāčplēša 

iela, Svētku laukums). 

22.00 – Svētku laukums (uguņošana, mūzikas grupas „Gaisma” uzstāšanās). 

 

 

 

http://dziedundejo.lv/programma/musdienu-deju-lielkoncerts-te-mes-es-m/#map
http://dziedundejo.lv/programma/musdienu-deju-lielkoncerts-te-mes-es-m/#map
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3. uzdevums 

Pastāsti:  

 1) ko tu redzi attēlos;  
 2) ko no attēlos redzamā un kad tu to darītu; pamato savu izvēli; 
 3) ja tu varētu izvēlēties, ko darīt, kāda būtu tava ideālā diena; pamato savu atbildi! 
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