
 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv 

 

 

Skolēna kods _____________ 

 

Veiksmi darbā! 

1.uzdevums. Izmantojot dotos vārdus, uzraksti gramatiski pareizus teikumus! Nemaini vārdu 

kārtību un skaitli! 

1. nesen Linards saņemt vēstule no savs tēvocis Oskars 

2. katrs diena Pāvels doties uz sports halle trenēties 

3. nākamgad Gita pieteikties Jaunie ķīmiķi skola  

4. pēc mēnesis notikt skolēni radošie darbi konkurss 

5. 2018. gads vasara viss Didzis ģimene piedalīties tūrisms nometne 

6. pēc četri mēneši pilsēta kultūra nams atklāt vietējie mākslinieki gleznas izstāde  

 

1. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Iegūti _______ punkti no 6 

2.uzdevums. Saliec teikumos nepieciešamās pieturzīmes! 

1.  Ikviens  vēlējās  uzvarēt  sacensībās  tomēr  distance  izrādījās  tik  grūta  ka  ne  visi  dalībnieki  

spēja  to  veikt  

2.  Klasē  mēs  lasījām  pasaku  Saules  meita  pārrunājām  to  zīmējām  ilustrācijas  un  veidojām 

izstādi 

3.  Pilsētas  daiļlasīšanas  konkursā  piedalījās  gan   vidusskolas  gan abu  pamatskolu  skolēni  kuri 

bija  uzvarējuši  savās  skolās   

4.  Māri  uzmanies  no  lapsenes  uzsauca  māsa 

5.  Skolēni  atnesa  savu  mājas  mīluļu  piemēram  kaķu  suņu   trušu   un kāmīšu  fotogrāfijas  

6.  Dana  ātri  skriedama  pa  gaiteni  nepamanīja  draudzeni  kas  tieši  tobrīd  iznāca  no  klases   

Iegūti _______ punkti no 6 

35. latviešu valodas olimpiādes darbs 

7. – 8. klašu skolēniem 

skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

un kurās latviešu valodu mācās kā valsts valodu 

2018.gada 19.oktobrī. 

mailto:info@832.visc.gov.lv


3.uzdevums. Izlasi teksta sākumu! Sakārto pārējos teksta fragmentus pareizā secībā! Tabulā 

zem cipara ieraksti atbilstošā fragmenta burtu! 

Putnubiedēklis mežā 

Uz meža takas, pavisam netālu no lielā ceļa, mamma uzgāja pirmās gailenes. Sēnes, rūpīgi 

nogrieztas, jau drīz vien atpūtās groziņā. 

J  Šķērsojot aizaugušu stigu, vēl sauja sēņu pievienojās pirmajām. „Man jau likās, ka pēc lietus 

jābūt!” mamma bija iedegusies, gatava doties dziļāk mežā un nelikties mierā, kamēr pietiks 

pusdienu mērcei, bet tad viņai gadījās neliela kļūme – paliela gailene no sūnām izrāvās kopā ar visu 

kātiņu, kam vēl bija pieķērušās melnās zemes piciņas... Silvestrs tūlīt ņēmās izrauto gaileni stādīt 

atpakaļ, bet tā nu nekādi neturējās iepriekšējā vietā. Beidzot samierinājies, viņš pameta sēni turpat 

mežā un atkal sekoja mammai. 

A Uzrotījis bikses augstāk, Silvestrs, braši brida, nē, lēkšoja pāri strautam. Tobrīd, kad viņam 

izdevās sasniegt pretējo krastu, no brikšņiem iznāca melna mežacūka. Pēc pēkšņās parādīšanās, pēc 

saslietajiem sariem uz muguras un iespaidīgajiem ilkņiem Silvestrs uzreiz saprata, ka tā ir zem 

žagariem paslēpušos sivēnu mamma. Zēns ātri metās pāri strautam atpakaļ uz sēņu meža pusi. 

B Nogriežot pa retai sēnei, kas neauga uz skudru takām, Silvestrs drīz vien sasniedza strautu. Ar 

kritušiem kokiem ik pa gabalam aizdambēts, tas tecēja līču loču un skatienam pazuda egļu audzē.  

C Vēl pēc kāda laika viņi sēnes uzgāja liela skudru pūžņa tuvumā. Skudru tūkstoši savas takas 

bija izvijuši gar sēņu cepurītēm, kas tik ļoti vilināja mammu, bet satrauca Silvestru. Rokas kā 

dzirnavu spārnus izpletis, viņš nostājās jaunajai sēņu  vietai priekšā. Varbūt pats pat īsti nezināja, ko 

sargāja – skudru taku no mammas, sēnes no skudrām vai sevi no sēņu lasīšanas.  

D Bet sivēnmāte uzreiz neatstājās – rāpjoties ārā no strauta, Silvestrs dzirdēja viņu ielecam 

ūdenī. Paskrējis gabalu tālāk mežā, Silvestrs vēl arvien saklausīja mežacūkas ašos, dimdošos soļus, 

bet vairs ne tik ātrus un bīstamus. Zēns turpināja skriet. 

E Sivēnu glābējs atjēdzās tikai pēc laba laiciņa, stāvot basām kājām ... skudru pūznī. Nācās vēl 

saņemties un doties atpakaļ pēc pazaudētā sēņu groza un krosenēm strauta malā. 

F „Klau, putnubiedēkli,” mamma jau drusku piktojās, „šajā meža nostūrī skudru pūžņu ir daudz, 

un tā mums nekāda sēņošana nesanāks. Labāk tu tālāk dodies pa šīs takas kreiso pusi, bet es – pa 

labo,” mamma rādīja uz lielo egļu pusi, „agri vai vēlu šī taka nonāks līdz strautam. Pie tā arī 

satiksimies. Bet pāri strautam viens pats neej – tur priekšā ir purvs, kurā viegli var apmaldīties.” 

G Zem žagaru kaudzes vai aiz tās sākās rosība. Ik pa brīdim nobrakšķēja pa kādam sausam 

zaram. Vēl bija dzirdama tāda kā klusināta rukšķēšana un kāju dipoņa. Silvestram arvien vairāk 

likās, ka zem kaudzes rosās nevis viens, bet vairāki dzīvnieki. 

H Vispirms uz tās viņš pamanīja kādu palielu, krāsainu putnu ar spalgu balsi. Un nevajadzēja 

būt pat uzmanīgam dabas vērotājam, lai saprastu, ka putns par kaut ko brīdina. Tad putns ieķērcās 

pavisam spalgi un aizlaidās. 

K Tad viņam iešāvās prātā šausmīga doma – tur, pāri strautam, lielā žagaru kaudze nelaimīgā 

kārtā uzkritusi virsū mežacūkas sivēniem, kurus, skaisti svītrotus, viņš līdz šim bija redzējis tikai 

fotogrāfijās. Tie steidzami jāglābj! 

I  Strauts zēnu interesēja vairāk nekā sēņošana. Varēja novilkt rasā izmērcētās krosenes, iebrist 

vēsajā ūdenī un ļaut sīkām zivtiņām kņudināties ap kājām. Turklāt viņpus strauta Silvestru arvien 

vairāk piesaistīja liela žagaru kaudze.  
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J           

Iegūti _______ punkti no 10 

 

 



4. uzdevums. Pabeidz teikumus! Darbības vārdu lieto vēlējuma izteiksmē! 

1. Ja man būtu vairāk brīva laika, __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Ja es mežā, lasot ogas, apmaldītos, _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Ja man draugs (draudzene) uzticētu kādu noslēpumu, ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Ja man piedāvātu piedalīties kādā televīzijas raidījumā, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Ja es prastu ļoti labi dziedāt, ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Ja es varētu braukt ceļojumā uz jebkuru pasaules valsti,  ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Iegūti _______ punkti no 6 

 

5.uzdevums. Uzraksti pārspriedumu Manas spilgtākās bērnības atmiņas (apjoms 130 – 150 

vārdi)!  

• Uzraksti, kādas ir tavas pirmās bērnības atmiņas? (Vai to ir daudz, cik tev bija gadu u.c.) 

• Pastāsti par kādu notikumu, kas tev spilgti palicis atmiņā no bērnības! 

• Izsaki viedokli un pamato, kāpēc tieši šo notikumu tu atceries! 

Ievēro pārsprieduma rakstīšanas nosacījumus! 

 

Plānam, uzmetumam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tīrraksts 

Manas spilgtākās bērnības atmiņas. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vērtējums: saturs _____ (5)  teksta uzbūve ______ (5)         valodas plūdums _______ (5)                  

vārdu krājums _____ (5) pareizrakstība un interpunkcija _____ (10)       

Iegūti _______ punkti no 30 

Kopā iegūti __________ punkti no 58 

 




