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• KONSULTĀCIJA •

Elēģija – lirisks dzejolis vai 

skaņ darbs ar skumju noskaņu.

Suverēni – brīvi, neatkarīgi.

Ekstāze – emocionāls stāvoklis, 

kam raksturīga ārkārtīga jūsma.

Liegs – viegls, maigs.

• KONSULTĀCIJA •

Radošs darbs – rakstu darbs, 

kurā paustas patstāvīgas, oriģi-

nālas domas, spriedumi, atziņas, 

atklājot autora vērtību sistēmu. 

Radošā darba tēls ir mērķtiecīgi 

un emocionāli iedarbīgs galve-

nās domas un idejas virzītājs; 

tēlainās izteiksmes līdzekļi 

pakārtoti radošā darba formai 

un saturam.

VALODA UN INDIVĪDS
individuālais stils, literārās valodas funkcionālais stils, stils un valodas 
kultūra, pareiza un meistarīga valoda

Es un mans stils
Šoruden sācies tavs pēdējais vidusskolas cēliens. Gan 1. septem-

bris, gan katra šā mācību gada diena ir neatkārtojama. Vai šim rude-
nim, saulei, lietus lāsēm, skolas ainavai nav mazliet citādas krāsas 
un noskaņas? Varbūt dažkārt tās grūti izsakāmas vārdos. Rakstnieki 
prot atrast neparastus vārdus arī rudenim.

1. uzdevums. Lasi Regīnas Ezeras rudens tēlojuma “Elēģija 
(oktobris)” fragmentu un secini, kuri mākslinieciskās izteiks-
mes un valodas līdzekļi tajā palīdz uzburt rudens noskaņu! 
Pastāsti, vai tavs rudens noskaņojums sasaucas ar rakstnieces 
darba fragmentā attēloto!

Lapas ir koku dvēseles. Tagad tās gandrīz nobirušas un bezvēja 
naktīs klusu runājas cita ar citu jau citās, jau veļu balsīs. Ja nerau-
gāmies uz koku kailajām galotnēm, bet skatāmies augstāk, virs un 
pāri tām, tad gandrīz liekas, ka tā vēl ir vasara, kas suverēni valda 
pār mums un pār visu.

Pavasarī ābeles trakoja tā, ka ziedēšanas ekstāzē uzlidoja debe-
sīs. Šķita, ka ne ziedēšanai, nedz neprātam nevar būt ne robežu, 
nedz gala. Bet tagad skumji izrādās, ka visa var būt par daudz – pat 
skaistuma. 
Ļoti lielām un izbrīna pilnām acīm, spoži kā debesu spīdekļi, āboli 

uzlūko visus, kas, garām ejot, nejauši uzmet paviršu skatienu [..]. 
Liegas rītsvīdas apstaroti, viņi vēl aizvien ir ļoti skaisti, un varbūt 
viņu galvenais skaistums ir viņu nolemtība.

(Regīna Ezera. “Zvaigžņu lietus”)

2. uzdevums. Uzraksti radošu darbu “Mani iepriekšējie 12 ru -
deņi”, piešķirot katram rudenim savu nokrāsu vārdos un nofor-
mējumā! 

3. uzdevums. Strādājot grupā, novērtējiet klasesbiedru darbus 
un raksturojiet, kas tajos īpašs! 
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4. uzdevums. Lasi tekstus un formulē to kopējo tematu! Kuras 
valodas īpatnības tajos saskati?

1.  Hiphops ir vispretrunīgākais mūzikas stils. Tas sastāv no čet-
riem stilistiskiem elementiem: repošanas, dīdžejošanas vai skrečoša-
nas, bieži arī citas dziesmas melodiju izmantošanas savā skaņdarbā, 
kā arī bītboksošanas. Jēdzieni “reps” un “hiphops” bieži tiek lietoti 
kā sinonīmi, bet rap/rapping patiesībā ir dziedāšanas jeb teksta rit-
miskas runāšanas stils, ko izpilda reperi, bet hiphops ir pati mūzika, 
īpašs mūzikas stils. Hiphops izveidojās 20. gadsimta 70. gadu otrajā 
pusē Bronksā Ņujorkā. Tas sākās kā dīdžejošana ar dažādiem mūzi-
kas stiliem, kas notika garāžās, klubos un ballītēs. Pirmā hiphopa 
grupa, kas ieguva vispārēju atzinību, bija “The Herculoids”.

(Pēc interneta materiāliem)

2.  Brass ir viens no vecākajiem peldēšanas veidiem. Olimpisko 
spēļu programmā tas iekļauts kopš 1904. gada. Sākot ar 1968. gada 
Olimpiskajām spēlēm, sacensību programmā ir 100 m un 200 m dis-
tances brasā vīriešiem un sievietēm. Ilgu laiku peldētāji izmantoja tā 
saukto klasisko brasu, kam bija raksturīga plašas amplitūdas roku 
un kāju darbība. Noteicošā bija kāju darbība. Pēc atspēriena ar kāju 
sekoja garš slīdējums iztaisnotā stāvoklī. Seja visu laiku atradās virs 
ūdens, ieelpa tika izpildīta roku īriena vidusdaļā. 

(Pēc enciklopēdijas “Olimpiskās spēles”)

3.  Rakstnieka individuālais stils izpaužas gan viņa darbu žanris-
kajā ievirzē un tematikā, gan viņa darbos paustajās idejās, gan sižeta 
un literāro tēlu veidojumā un atbilstošajā valodā. Katram izcilam 
rakstniekam ir savi, tikai viņam piemītoši īpatnēji dzīves parādību 
izvēles un tēlošanas paņēmieni.

(Pēc Vitolda Valeiņa “Ievads literatūras zinātnē”)

4.  Iestādes vai kādas biznesa sabiedrības vadīšanas stils ir vadī-
tāja darba paņēmienu sistēma, kas izpaužas viņa runas manierē, 
prasmē uzklausīt padotos un mākā sagatavot, pieņemt un īstenot 
lēmumus. Vadīšanas stils atkarīgs no vadītāja sociāli psiholoģiska-
jām īpašībām, vadīšanas paņēmieniem, konkrētas darbības jomas 
īpatnībām. Vadīšanas stilu ietekmē vadītāja intelekts un kultūras 
līmenis, profesionālās īpašības un temperaments, vadītāja izpratne 
par īstenojamiem mērķiem.

(Pēc interneta materiāliem) 

5.  Mode arvien pieprasa meklēt savu stilu. Džinss ir populārākais 
materiāls, un džinsa bikses ir iecienītas jebkurā vecumā. Parasti pazīs-
tamākie modes nami dod priekšroku citiem audumiem, taču 

• KONSULTĀCIJA •

S krečošana  (barbarisms 
[angļu]) – skaņuplates griešana 

ar roku, panākot nepieciešamo 

skaņu.

Bītboksošana (barbarisms 
[angļu])  – ritma veidošana ar 

muti, visbiežāk atdarinot bungu 

skaņu.



LATVIEŠU VALODA 12. KLASEI 9

2010. gada vasarā tika aktualizējusies tendence vilkt džinsu kopā ar 
džinsu, kas parasti neskaitās smalkais stils. Stila un modes portāls 
kuMODE.lv ieteica, ka aktuāli ir gaiši zilas krāsas džinsi ar balināju-
miem vesterna stilā un silti brūniem gludas ādas vai zamšādas akse-
suāriem. Savukārt lauku romantiku atspoguļoja džinss savienojumā 
ar kokvilnu, volāniem un sīku lauku ziedu rakstu, bet jauneklīgam 
un stilīgam izskatam noderēja pieguloša džinsa jaciņa kopā ar mini-
kleitu un gariem zābakiem.

5. uzdevums. Izpēti vārdnīcas šķirkli “stils” un nosaki, kuras tā 
nozīmes ir atrodamas 4. uzdevuma tekstos!

stils -a, v. 
1.  Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu kopums, daiļrades paņēmienu 

kopums, tēlu sistēmas īpatnības (piemēram, mākslas darbā, kāda 
autora daiļradē, tautas, laikmeta mākslā). 

2.  Vēsturiski izveidojies valodas paveids, kas ir atkarīgs no sazinā-
šanās mērķa.//Valodas līdzekļu izmantošanas paņēmienu kopums 
(piemēram, tekstā, kāda cilvēka runā).

3.  Noteikts darbības, rīcības, izturēšanās veids, to īpatnību, savda-
bību kopums.//fi zk. Noteikumos paredzēts paņēmienu kopums 
(sportā).//Ar modi, gaumi saistīts (kā, parasti tērpa, frizūras) vei-
dojums.

4.  vēst. Kaula vai metāla rīks rakstīšanai uz vaskotām koka plāksnēm 
(Senajā Grieķijā, Senajā Romā, viduslaiku Eiropā).

(Pēc interneta materiāliem)

6. uzdevums. Lasi J. Rozenberga sacīto par valodas individuālo 
stilu! Salīdzini valodnieka spriedumus ar saviem secinājumiem 
par individuālo valodas stilu! Ja nepieciešams, papildini savus 
secinājumus!

Valodas izteiksmes līdzekļu lietošanas paņēmienu kopumu un izteiksmes īpat-

nības dēvē par stilu. Valodas stilu nosaka

• noteikta valodas līdzekļu atlase; 

• valodas līdzekļu kombinēšana atbilstoši saziņas mērķim un saziņas situācijai. 

Ļoti svarīgs ir valodas individuālais stils jeb idiolekts, kas raksturīgs vienam 

cilvēkam. Individuālo valodas stilu nosaka teksta komunikatīvais nolūks un adre-

sāts. Tam jāizvēlas atbilstošs leksikas lietojums, teikumu veidojums un vārdformu 

saistījums tajos, interpunkcijas lietojums, tēlainība un mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļu bagātība, nereti arī teksta grafi skais izkārtojums. Par cilvēku kā intelektu-

ālu būtni liecina tādas valodas lietojums, kurā izpaužas viņa zināšanas, inteliģence, 

gaume. Ir cilvēki, kas cenšas īpaši izkopt savu individuālo stilu, piemēram, rakst-

nieki, žurnālisti, skolotāji, sabiedriski darbinieki u. c. Prozas meistars Zigmunds 

Skujiņš jau 1965. gadā laikrakstā “Literatūrā un Māksla” raksta:

STILS

individuālais valodas 

stils

valodas stils 
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“Mūsu literatūru pārāk ietekmē prese, frāžaini apdilušais avīžu stils. Rakstāmā 

doma tāpat kā ūdens uzrāda tendenci noplūst pa reljefu ar vismazāko pretestību. 

Meklējumi saistīti ar papildu grūtībām, un tās ne vienmēr gribas uzņemties. Iera-

duma vara ir liela, arī domāšanai. Tu raksti “Sniegs noklājas kā...”, un domas tur-

pinājums pats jau skan ausīs – “balts palags”. Valodā, sižetā, kompozīcijā – visur 

ārkārtīgi lielu ļaunumu nodara šis pirmais un vieglākais variants, kas ļoti bieži 

novirza uz šablona un štampa ceļa.”

(Pēc Jāņa Rozenberga “Latviešu valodas stilistikas” 
un preses materiāliem) 

7. uzdevums. Uzraksti 10 salīdzinājumus, pabeidzot rakstnieka 
Z. Skujiņa piedāvāto frāzi “Sniegs noklājas kā...” neparastāk, 
savdabīgāk! Nolasi savu veikumu klasē! Izveidojiet klases des-
mit interesantāko salīdzinājumu sarakstu! 

8. uzdevums. Lasi teksta fragmentu un novērtē I. Šķipsnas 
individuālā valodas stila iezīmes, ierakstot tabulā sintakses, 
interpunkcijas, leksikas, morfoloģijas un tēlainās izteiksmes 
līdzekļu izmantošanas piemērus! 

PARAUGS

Interpunkcija Sintakse Leksika Morfoloģija Tēlainība Citas īpatnības

1. Daudzpunkte teikuma vidū 

norāda uz palēninātu teikuma 

tempu, jo teksta fragmentā 

tiek atklāts cilvēka pamošanās 

brīdis, kad domas vēl ir 

nesakārtotas.

2.

1. Izsacījumi (“Pašai. Ar 

smiekliem, ar asarām?”)

2.

1. 1. 1. 1.

Svīst gaisma...
Ēnas logos sakustas... Drīz tās atkāpsies, un es varēšu iemērkt 

pirkstgalus rītausmā...
Pamosties reizē ar dienu... tāpat kā bērnībā... tas nekad neapnīk...
Bērnības ziņkārība, jaunības nemiers? Sen bija laiks pārdzīvot, 

Edīte teica. Pieaugt? Nieki! Dzīvību nevar pārdzīvot. Par dzīvošanu 
Edīte nekā nav iemācījusies. Varbūt tagad iemācīsies. Viņai arī šorīt 
jāceļas un jābrauc. Pašai. Ar smiekliem, ar asarām?

Rūtīs zilgana krēsla. Kad tā būs balta, varēšu celties. Skalošos 
gaismā un ūdenī. Diena izdzēsīs nakti, atcels visu tumšo sastingšanu, 
aizslaucīs asaras kā rasu, apaudzēs visus skeletus ar jaunu miesu. 
Gaisma ritēs kā asinis dzīslās, liks ievilkt visdziļāko elpu, izstiept rokas 
uz abām pusēm, pāri visiem kontinentiem... un aptvert visu zemi.

(Ilze Šķipsna. “Aiz septītā tilta”)

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

1. uzd.
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9. uzdevums. Lasi rakstnieku tekstu fragmentus! Novērtē katra 
rakstnieka individuālā valodas stila īpatnības, izmantojot 
8. uzdevuma paraugu! Atrodi atšķirīgo katra autora individu-
ālajā stilā! Formulē un pieraksti vienā saliktā teikumā katra 
teksta galveno domu! 

1.  Visas pieturzīmes ir izdomātas. 
Punkts ir relatīvs. Punkts ir māņi. Punkta nav. Punkts var būt 

un var nebūt. Punkta vietā var likt komatu. Punkta vietā var likt 
daudzpunktu. Punkta vietā var likt semikolu. Jūs varat sist sev pie 
krūtīm: “Man ir tiesības!” Jūs varat teikt mierīgi: “Man ir tiesības.” 
Un beidzot apšaubīt: “Vai man ir tiesības?” Punktu ir aizstājusi jau-
tājuma zīme. Jautājuma zīme visu apšauba. Bet pati jautājuma zīme 
ir tikpat apšaubāma un nosacīta kā visas citas zīmes: kas jautā? kam 
jautā? kā jautā?

(Imants Ziedonis. “Epifānijas”) 

2.  Ak, ak, ak un ak! Sajūsmas izsaucieni iestrēgst balsenēs un 
trahejās. Viss un visi visapkārt apstrīd patiesību, ka pasaulē valdot 
loģika. Gluži otrādi, pasaulē valda neprāts! 

Šo jucekli sacēluši, šo putru ievārījuši sinoptiķi, uzsūtīdami 
+21 grādu un pirmo laika prognozi.

Prātu ir zaudējusi saule, tik pārdabiski zvīļa, ka spožums sit ne 
tikai pa redzokļiem, bet arī pa saules pinumu – un vēl ar tik negantu 
spēku, ka nodreb visi iekšējie orgāni.

Prātu ir zaudējuši alkšņi un stāv uz galvas spogulīgajā Daugavā, 
bet žuburbērzs verd kā ultramarīna strūklaka, vienā naktī pārkrā-
sojies, taču ne politisku apsvērumu dēļ, bet par godu pavasarim; un 
stiepjas un tiecas, un dzenas debesīs, taču ne karjerisma, bet dullas 
augšuptiecības pēc.

(Regīna Ezera. “Zvaigžņu lietus”)

10. uzdevums. Lasi atsauksmes par izrādi “Romeo un Džuljeta” 
un novērtē, kā tajās atspoguļojas katra rakstītāja individuālais 
stils teikumu izveidē, leksikas, vārdformu izvēlē, teksta grafi s-
kajā veidojumā! Secini, vai e-vide un autora vecums ietekmē 
individuālās valodas stilu!

1. Skatītāja (33 gadi)
Izrāde mani ļoti aizkustināja. Brīnišķīgi tērpi un brīnišķīgi aktieri. 

Īpaši patika Džuljetas tēlojums – tik trausla, izjusta un dabīga. Gribu 
izcelt ainas, kurās varoņi piedzīvo absolūtu iekšējo destrukciju – tās 
bija perfektas. Interesanti bija izstrādāta scenogrāfi ja, divus lielus 
karkasus dinamiski izmantoja tik dažādos veidos! Izrādes režisors 
patiesi ir ģeniāls, arī komponists – fantastisks. Varbūt vienīgais – 
trūka traģiskuma kvintesences fi nālā...

• KONSULTĀCIJA •

Ultramarīns – spilgti zila krās-

viela.

• KONSULTĀCIJA •

Destrukcija – sairums, sabru-

kums; sistēmas izjukšana.

Karkass – pamatkonstrukcija.

Kvintesence – būtiskāko, sva-

rīgāko pazīmju kopums; galve-

nais, svarīgākais.
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2. Skatītājs (40 gadu)
Pilnīgi piekrītu, ka izrādē galvenais, kā PIETRŪKST – pārlie-

cinošas MĪLESTĪBAS. Gāju ar lielām gaidām, ka beidzot redzēšu 
vienu neredzēti skaistu mīlas stāstu ar ļoti traģiskām beigām. BET... 
Traģēdijā ir jābūt tik iespaidīgam fi nālam, ka visi skatītāji raud un 
acis kļūst miklas pat cietajiem kramiem. Režisors mums laupa šo 
emocionalitāti. Un tas nu gan režisoram NAV PIEDODAMI! Šai izrā-
dei bija jāpaiet vienā elpas vilcienā, bet tā knapi velkas, ir samocīta, 
nesavākta. Šo veikumu uzskatu par NEVEIKSMI. Romeo un Džulje-
tai bija jābūt izciliem. Lai vismaz divus trīs gadus visi par to runātu. 

Bet ir kā tai dziesmā: “Varēja būt, bet nebij’ “... 
Lai pārliecinātos, ka viss nav tomēr tik trafareti un vienkārši, 

šodien no plaukta paņēmu austrāliešu režisora Baza Lūrmana 1996. 
gada fi lmu ar Leonardo di Kaprio un Klēru Deinsu – nu, lielāku 
romantiku nevar iedomāties! Labi, teiksim, neskatīsimies zvaigžņo-
tajās debesīs!... Bet, ai, kā gribas! Ja atklāti, gribējās vismaz nelielu 
nospiedumu no tā visa...

3. Skatītāja (17 gadu)
Lasu atsauksmes, un man nav ko teikt... Kā var ko tādu teikt? 

Neradīja emocijas? Velns parāvis! Kādam te laikam ir sirds trūkums 
organismā. Es noraudāju visu 2. cēlienu, turklāt ģenerālmēģinājumā. 
Te kāds laikam nemaz nav painteresējies par šo lugu iepriekš, nu 
tad zināšanai... Džuljeta bija brīnišķīga. Bērnišķīga? Atvainojiet... 
Džuljetai ir 14 gadu. Tas ir vēl tīrākais bērns. 

Neemocionāli? Aktieru asaras bija redzamas pat 10. rindā! Nav 
jūtu? Īstas asaras nav jūtas? Nē, mani tas nenormāli sadusmo. CIL-
VĒKI, KAS AR JUMS NOTIEK?? Kā var ko tādu neredzēt, nesaprast 
un nesajust??

Tērpi, scenogrāfi ja, par mūziku vispār nerunājot... Neko pielikt, 
neko atņemt! Es aizvien jūtu, kā Latvija slīkst depresijā un bezjūtī-
gumā, un man ir žēl, patiešām žēl!

 
4. Skatītāja (25 gadi)
Superīga izrāde!!! Tērpi – vienkārši, bet skaisti, mūzika – fantas-

tiska, komponistam – cepuri nost!!!:)) Izrādes beigās pat asariņas 
nobira! Iesaku no sirds! Jā... “Nav stāsta skumjāka par šo...” 

Malači visi izrādes veidotāji!

11. uzdevums. Uzraksti radošu darbu “Mans rīts” (ap 250 vārdu), 
atdarinot R. Ezeras vai I. Ziedoņa, vai I. Šķipsnas individuālā 
valodas stila iezīmes! Lasiet savu veikumu klasē un mēģiniet 
noteikt, kura autora individuālās valodas stils ir atdarināts! 

12. uzdevums. Pastāsti, ko no rakstnieku individuālā valodas 
stila tu gribētu pārņemt savā valodas lietotāja praksē! Secini, 
vai atdarināt valodas meistaru stilu ir viegli! 
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Literārās valodas funkcionālie stili 
13. uzdevums. Strādājiet pārī! Atbildiet uz jautājumiem, izman-
tojot informāciju par literārās valodas funkcionālajiem stiliem! 

1.  Kuros literārās valodas funkcionālajos stilos drīkst izmantot pār-
nestās nozīmes vārdus? 

2.  Kuros literārās valodas funkcionālajos stilos pieļaujams terminu 
izmantojums? 

3.  Kuros literārās valodas funkcionālajos stilos pieļaujams izmantot 
žargonismus, barbarismus u. c. neliterārās leksikas slāņus? 

4.  Kuros literārās valodas funkcionālajos stilos bieži lieto skaitļa vārdu?
5.  Kurā literārās valodas funkcionālajā stilā tu un jūs raksta ar lielo 

burtu? 
6.  Kurā no literārās valodas funkcionālajiem stiliem vismazāk iespē-

jams jautājuma teikumu izmantojums? 
7.  Kurā no literārās valodas funkcionālajiem stiliem termini izskaid-

roti vienkāršāk? 
8.  Kurš literārās valodas funkcionālais stils ir mutvārdu formā?
9.  Kurā no literārās valodas funkcionālajiem stiliem iespējamas visu 

stilu pazīmes?

Literārās valodas funkcionālo stilu pazīmes 

Stila 
nosaukums

Funkcionālā stila 
lietošanas joma

Stila pazīmes

Leksiskie 
izteiksmes līdzekļi

Morfoloģiskie 
izteiksmes līdzekļi

Sintaktiskie 
izteiksmes līdzekļi

Zinātnis-
kais stils

Lieto zinātniskajā 

un tehniskajā 

literatūrā, 

zinātniskajās 

konferencēs, 

rakstu krājumos, 

speciālajos 

žurnālos.

1. Viennozīmīgi vārdi, neitrālā 

leksika bez emocionālas vai 

mākslinieciskas nokrāsas.

2. Speciālā terminoloģija.

3. Daudz svešvārdu.

1. Plašs lietvārdu izmantojums.

2. Darbības vārdi 3. personā, bieži 

ciešamajā kārtā (pēta, tiek pētīts).

3. Bieži lieto skaitļa vārdus 

kopā ar mērvienībām.

4. Daudz teikuma daļu 

saistītājvārdu (un, jo, tā kā, 

tāpēc ka, kad, kur).

1. Uzbūves ziņā plaši salikti 

teikumi ar daudzām daļām.

2. Iespraudumi (pirmkārt, tas 

ir, piemēram).

3. Bieži iesaistīti citāti, kuriem 

dota atsauce uz informācijas 

avotu.

4. Pārsvarā stāstījuma teikumi.

Populārzi-
nātniskais 
stils (zināt-
niskā stila 
paveids)

Lieto kādas zinātņu 

nozares vai tehni-

kas sasniegumu 

popularizēšanai 

plašai auditorijai, 

piemēram, mācību 

grāmatās, populār-

zinātniskajās encik-

lopēdijās, žurnālos.

1. Mazāk speciālās 

terminoloģijas, tās vietā 

jēdzienu skaidrojums, 

izmantojot pārnestas nozīmes 

vārdus, to tēlainību.

2. Mazāk svešvārdu.

1. Tie paši izteiksmes līdzekļi, 

kas zinātniskajam stilam.

2. Darbības vārdi var tikt 

lietoti arī otrajā personā. 

1. Apjoma ziņā īsāki saliktie 

teikumi.

2. Tiek izmantoti iespraudumi.

3. Citātu vietā biežāk ir to 

pārstāsts vienkāršākā valodā.

4. Ne tikai stāstījuma, bet 

arī jautājuma un rosinājuma, 

retāk – izsaukuma un 

vēlējuma teikumi.
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Stila 
nosaukums

Funkcionālā stila 
lietošanas joma

Stila pazīmes

Leksiskie 
izteiksmes līdzekļi

Morfoloģiskie 
izteiksmes līdzekļi

Sintaktiskie 
izteiksmes līdzekļi

Lietišķo 
rakstu jeb 
darījumu 
valodas 
stils

Lieto dokumentos, 

tiesas darbībā, 

ofi ciālu sanāksmju 

vadīšanā.

1. Ļoti lietišķa, ekonomiska, 

standartizēta vārdu izvēle.

2. Viennozīmīgi vārdi, neitrālā 

leksika.

3. Terminoloģijas lietojums.

1. Lietvārdi, to skaitā īpašvārdi, 

kas nosauc faktus, atzinumus.

2. Darbības vārdi 1., 2. un 

3. personā.

3. Skaitļa vārdi, ko parasti 

raksta ar cipariem.

4. Vietniekvārdi Tu un Jūs 

(vēstulēs, iesniegumos) 

rakstāmi ar lielo sākumburtu.

1. Teikumi samērā īsi: 

vienkārši vai neliela apjoma 

salikti teikumi.

2. Iespraudumi, īpaši tādi, 

kas norāda secību.

3. Savrupinājumi: apstākļi, 

pielikumi, divdabja teicieni.

Publicistis-
kās valo-
das stils

Lieto laikrakstos, 

žurnālos, radio, 

televīzijas raidī-

ju mos, arī publi-

cis tiska rakstura 

grāmatās, runās 

uzmanības pie vēr-

šanai aktuāliem 

jautājumiem.

1. Vispārlietojamā leksika, arī 

svešvārdi, termini.

2. Dažādi citi leksikas 

slāņi: sarunvalodas vārdi, 

barbarismi, žargonismi, apvid-

vārdi, profesionālismi u. c.

3. Frazeoloģismi un vārdi ar 

pārnestu nozīmi emocionālās 

noskaņas radīšanai.

1. Daudz lietvārdu, to skaitā 

īpašvārdu, kas nosauc 

personas, ģeogrāfi skos 

un iestāžu nosaukumus 

(arī abreviatūras) u. c.

2. Var tikt izmantoti jebkuras 

vārdšķiras vārdi, tostarp 

īpašības vārdi, apstākļa vārdi, 

skaitļa vārdi, partikulas, 

izsauksmes vārdi.

1. Teikumu konstrukcijas ir 

samērā vienkāršas.

2. Tiek lietoti gan stāstījuma, 

gan jautājuma, gan 

izsaukuma, gan rosinājuma, 

gan vēlējuma teikumi. 

3. Izmanto citātus un teiktā 

atstāstu, ko pieraksta netiešās 

runas veidā.

Sarunvalo-
das stils

 Lieto ikdienas 

sazināšanās 

vajadzībām, 

visbiežāk runas 

(dialoga) formā.

1. Sarunvalodas vārdi.

2. Pozitīvi un negatīvi 

emocionālas nokrāsas vārdi. 

3. Vārdi ar pārnestu, tēlainu 

nozīmi.

4. Dažkārt tiek lietota nelite-

rārā leksika (barbarismi, žar-

gonismi, vienkāršrunas vārdi), 

tad tā ir neliterārā sarunvaloda.

1. Tiek lietoti visu vārdšķiru 

vārdi.

2. Nozīmīgi ir izsauksmes 

vārdi, partikulas, kas pie šķir 

tekstam īpašu izteiksmi.

3. Daudz tiek lietoti arī 

personu vietniekvārdi.

4. Lietvārdi nereti tiek lietoti 

pamazināmo vārdu formā.

1. Teikumi vienkārši, bieži bez-

saikļu saistījumā, dažkārt ap-

rauti, kas raksturīgi dialogam.

2. Lieto stāstījuma, jautājuma, 

izsaukuma, rosinājuma, 

vēlējuma teikumus.

3. Izmanto uzrunas 

konstrukcijas.

4. Tiek lietoti iespraudumi.

Daiļlite-
ratūras 
valodas
stils

Lieto dzejā, prozā, 

dramaturģijā, 

liroepikā.

1. Lieto daudzveidīgu, bagātu 

leksiku, kuras izvēle atkarīga 

no autora stila, literatūras 

veida un žanra.

2. Plašs poētismu un 

sarunvalodas vārdu lietojums.

3. Bez literārās valodas tēlu, 

darbības vides, laikmeta rak-

stu rošanai tiek izmantota arī 

ne literārā leksika: vecvārdi, 

ap vid vārdi, barbarismi, žar go-

nismi, vienkāršrunas vārdi u. c.

Tiek lietoti visu vārdšķiru vārdi 

atkarībā no autora stila, žanra 

un mākslinieciskās ieceres.

1. Teikuma konstrukciju 

daudzveidība, bieži dialoga 

formā.

2. Sarunvalodai raksturīgi 

teikumu aprāvumi un citas 

teikumu konstrukcijas.

3. Plaši izmantoti retoriskie 

jautājumi, izsaukumi, uzruna.

4. Īpašs teksta grafi skais 

izkārtojums dzejā un 

dramaturģiskajos tekstos.
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Stila 
nosaukums

Funkcionālā stila 
lietošanas joma

Stila pazīmes

Leksiskie 
izteiksmes līdzekļi

Morfoloģiskie 
izteiksmes līdzekļi

Sintaktiskie 
izteiksmes līdzekļi

4. Mērķtiecīgs un daudz-

veidīgs sinonīmu, antonīmu, 

homonīmu lietojums.

5. Pārnestas nozīmes vārdi 

tēlainības un emocionalitātes 

radīšanai.

6. Plaši lietoti frazeoloģismi.

 
14. uzdevums. Lasi tekstus un nosaki, kuram literārās valodas 
funkcionālajam stilam katrs atbilst! Mini pazīmes, kas to aplie-
cina! 

1.  Saskaņā ar ofi ciālo versiju rokenrola karalis Elviss Preslijs 
nomira 1977. gada 16. augustā 42 gadu vecumā. Jautājums par to, 
vai Elviss Preslijs ir dzīvs, aizritējušos gados cilāts ar apskaužamu 
regularitāti. Runājot par E. Preslija pēcnāves eksistences pierādī-
jumiem, jāteic, ka tie nebalstās tikai uz apgalvojumiem, piemēram, 
“kāda sieviete no Kalamazū ieraudzīja veikalā sirmu vīru ar brī-
numskaistu balsi un uzreiz saprata, ka tas ir Preslijs”. Daži netic 
savādai sakritībai: divas stundas pēc Elvisa šķietamās nāves kāds 
viņam stipri līdzīgs vīrs iesoļojis lidostā un iegādājies biļeti uz Bueno-
sairesu, izmantojot Džona Barova vārdu. Šādu segvārdu Elviss bija 
vairākkārt izmantojis jau iepriekš, cenšoties slēpt savu patieso iden-
titāti. 

(Pēc preses materiāliem)

2.  “Viens prieks nav līdzīgs otram priekam. Un tieši šo atšķirību, 
tas ir, prieka īpašo dzīvi, arī vajag izteikt,” ir teicis Sent-Ekziperī, 
“taču, to darot, nav jābūt pedantam, nevajag šo prieku skaidrot. 
Prieks jāizsaka ar tā izpausmēm.”

Tas teikts par prozu. Bet dzejā ir vēl svarīgāk, lai viens prieks 
nebūtu līdzīgs otram, viena mīla otrai, viens izmisums otram izmisu-
mam, – vēl svarīgāk tāpēc, ka dzejas saturs tieši koncentrējas uz jūtu 
un sajūtu sfēru, kamēr prozā nozīmīgs arī dzīves notikumu plūdums.

(Ruta Veidemane. “Izteikt neizsakāmo”)

3.  No zvejošanas brīvos brīžos ragana laidās pie cilvēkiem, pār-
vērzdamās par gaisu, kukaiņiem, ziediem, un, iekļuvusi mājokļos, 
pavadīja laiku, vērojot mazākus un lielākus cilvēkbērnus. Dažu 
labu reizi, izmantodama mammu vai auklīšu prombūtni, viņa radīja 
bērneļiem zilus brīnumus, piebūra knupīšiem spārnus, un tie sāka 

Ārons Elviss Preslijs 
(1935–1977)
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lidināties gluži kā taureņi, atdzīvināja plīša lācīšus un lupatu lelles, 
svilpauniekiem lika runāt, diet un dziedāt. Ieskrējušas istabā, pieau-
gušās nesaprašas sievas nevarēja vien nobrīnīties, kamdēļ bērnelis 
smejas kā kutināts no zila gaisa.

(Nora Ikstena. “Pasakas ar beigām”)

4.  Kārlis: “Kas tas par stulbu ķēmu, kas te uzzīmēts?”
Uģis: “Kad lasīju tavus latviešu valodas pierakstus, man tie likās 

garlaicīgi – tikai likumi un likumi, un likumi, vingrinājumi un vin-
grinājumi, un vingrinājumi... Traks var palikt! Uzzīmēju dažas kari-
katūras, labi, ne?”

Kārlis: “Labi? Tu patiesi esi traks! Zini, ko skolotāja teiks, kad 
ieraudzīs?”

5.  Pārdodu dāvanu karti studijām 200 LVL vērtībā. Tālrunis – 
29010101

6.  Tie esam mēs –
tajās ērģelēs,
kas stabuļu mēlēs spēlē,
bet pasaulē vēl bez mūsējām
ir pulka un dažādas mēles.
Un katrai no tām –
sava rīkle,
bet mūsējās pāri skan,
vai citām patīk vai nepatīk,
bet viena no rīklēm šīm – mana. 

 (Māris Melgalvs)

7.  Fragments no foto izstādes “Andrejs Grants. Fotogrā-
fi jas” vērtējuma

Izstādi veido fotoattēli no vairākām mākslinieka kolekcijām. Šo 
izstādes apmeklējumu uztvēru kā ceļojumu laikā un telpā, tāpēc 
ka fotogrāfi jas bija gan no Latvijas, gan citām pasaules valstīm, 
kas uzņemtas dažādos laikos. Īpašu uzmanību pievērsu tām, kuras 
tapušas Latvijā, lai gan bildes no Maskavas un Lietuvas arī bija ļoti 
skaistas. 
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Andreja Granta fotogrāfi jas ir melnbaltas. Vēroju Jūrmalas, Jel-
gavas, Skaistkalnes (daudz laika šajā ciematiņā pavadu vasarā), 
Rīgas ainavas. Pārsteidzoši: šīs fotogrāfi jas tapušas no 1980. līdz 
2010. gadam. 1984. gads ir laiks, kad Latvija vēl atrodas PSRS 
sastāvā, un tomēr šajā gadā tapušajā fotogrāfi jā ir redzams kails sie-
vietes ķermenis. Šķita, ka tajā laikā nekas tāds nebija iespējams. 

(12. klases skolēns Arvis)

8.  Tors ir varenākais no skandināvu dieviem. Viņa tēvs ir Odins, 
bet māte – Zeme. Tors brauc ratos, ko velk divi āži, un viņam ir trīs 
lieli dārgumi: josta, kas dubulto viņa spēku, briesmīgais veseris Mjel-
nirs, ar kuru viņš iznīcina savus ienaidniekus, un dzelzs cimdu pāris, 
kas viņam jāvalkā, lai noturētu šo veseri.

(Pēc enciklopēdijas “Pasaules tautu mīti”)

9.  
1. stilistiskā fi gūra
Sintaktiska konstrukcija, kas rada vai pastiprina teksta izteiksmī-

gumu jeb ekspresivitāti, piemēram, anafora, epifora, [..] paralēlisms. 
Sk. arī stilistisks paņēmiens; ekspresivitāte.

ekspresivitāte; ekspresija
Teksta vai atsevišķas teksta vienības izteiksmīgums, iedarbī-

gums. 
Valodas vienībām ekspresivitāti piešķir [..] stilistiskā nokrāsa, 

emocionālais saturs, pozitīvs vai negatīvs vērtējums, tēlainība u. c. 
Ekspresīvs ir, piemēram, vārds latvis salīdzinājumā ar vārdu latvie-
tis, nenoteiksmes forma piecelties! pavēles izteiksmē salīdzinājumā 
ar pavēles izteiksmes formu piecelieties!

(“Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca”)

15. uzdevums. Lasi tekstu pārus! Salīdzini un secini to kopīgās 
un atšķirīgās pazīmes! Nosaki katra teksta literārās valodas 
funkcionālo stilu! 

1.  

Latviešu valoda ir nacionāla valoda un funkcionē par latviešu nācijas 

saziņas līdzekli. Tajā var izdalīt literāro paveidu, kas tiek saukts par 

literāro valodu, un neliterāro sfēru, kurā ietilpst vairāki paveidi. 

Valodas kultūras pamatu, izpētes avotu un priekšmetu veido literārā 

valoda. Kā nacionālās valodas sastāvdaļa tā izceļas un tiek pretstatīta 

citām, neliterārām nacionālās valodas izpausmes formām. 

(Inta Freimane. “Valodas kultūra teorētiskā 
skatījumā”)

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

2.  Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

3. La tvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās 

sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

4. Valsts  valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas 

karogs ir sarkans ar baltu svītru.

(15.10.1998. likuma redakcijā, 
kas stājas spēkā 06.11.1998.)

(Latvijas Republikas Satversme)

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

2. uzd.

Tora statuja
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2.  

– Kurš no jums pateiks, kāpēc jāmācās dejot?

– Lai izskatītos eleganti!

– Lai prastu skaisti kustēties!

– Lai varētu iet uz ballēm!

Jūs jau uzminējāt, ka visu to teica meitenes, vai ne? Es, piemēram, 

uzskatu, ka visi tie teksti ir tipiska smadzeņu skalošana.

– Mēs sāksim apgūt dejas mākslu ar divām pamatdejām, – Tinkijs 

Vinkijs murmulēja. – Tās būs lēns valsis un čačača.

– Čačača! Kaut kāds vājprāts! Kā var izdomāt šitādu nosaukumu?! 

Izklausās pēc meksikāņu ēdiena!

(Pēc Dainas Ozoliņas stāsta 
“Atmaskot direktori”)

Valoda ir kā Sprīdīša sprungulītis – kad klāt pieķersies, tā sietin 

piesiesies. Latviešu valoda ir izdzīvotāja: lai cik grūti laiki ir nākuši un 

pagājuši, tā vēl aizvien skan – kā klusa doma katrā sirsniņā, kā balta 

atmiņa prātā, kā iespiesta pasaka grāmatā, kā dziesma Jāņu vakarā.

Rupjmaizi nesauktu par rupjmaizi, ja tā nebūtu tik tumša, tik 

rupji malta un raupju roku auklēta labības laukā. Šis vārds tikpat 

godināms kā darbs, kas to radījis. Lūk, tāpēc mūsu valoda ir 

godājama – tās nozīme nebeidzas ar gramatikas robežām.

Ar skaņām balsīm pasaulē mēs nācām, ar tādām arī aiziesim, un 

valoda mums būs viena, kamēr vien esam mēs paši tās nēsātāji.

(Liene Elste, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 11. klase)

16. uzdevums. Strādājiet grupā! Izvēlieties vienu leksikas grozu 
un atbilstoši tajā ievietotajiem vārdiem izveidojiet 5 vai 6 tei-
kumu plašu tekstu kādā no latviešu literārās valodas funkcio-
nālajiem stiliem!
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Valodas kultūra
17. uzdevums. Novērtē, kuras valodas kultūras nepilnības ir 
piemēros! Izlabo kļūdas un paskaidro, kuras literārās valodas 
normas nav ievērotas! 

 1.  Lai nodrošinātu cilvēkiem veselīgu pārtiku, dārzeņi tiek audzi-
nāti ar dabīgo mēslojumu.

 2.  Brālis domāja, kad viņš šoreiz tenisa spēlē uzvarēs. 
 3.  Ienākdams istabā, plaši atvēru logu, jo gaiss likās putekļu pilns 

un sasmacis.
 4.  Ko darīt, ja cilvēki ne vienmēr viens otru saprot?
 5.  Eiropā globalizācijas process atstāj ietekmi uz visu – ekonomiku, 

kultūru, valodu –, vai ne tā?
 6.  Man vairs negribās apmeklēt gleznošanas studiju, ja ārā ir tik 

jauks laiks.
 7.  Ejot pa mežu, nelaužiet zarus, atstājiet kokiem viņa rotu!
 8.  Nu beidzot varēšu pilnvērtīgi mācīties, jo no remonta atgrieza 

manu kompjūteru.
 9.  Sports un miers ir nesaraujamas sastāvdaļas, jo sporta sacensības 

un olimpiskās spēles kara apstākļos nevar notikt.
10.  Domāju, ka vajadzēja rīkoties savādāk un atbalstīt Juri.
11.  Dzejnieks ir kā meklētājs, ar milzīgu lāpstu viņš kā Sprīdītis 

rakājas mūsdienu sabiedrības aizkulisēs.
12.  Neskatoties uz to, ka rakstnieks visu mūžu cīnījies par brīvību, 

viņš tomēr bija liels dzejnieks.
13.  Centīsimies izskaust no mūsu sabiedrības tādus cilvēkus, kas 

cenšas negodīgi melot!
14.  Visu iepriekšējo nedēļu veidojās mākoņu joslas. Tā rezultātā 

šonedēļ līst.

18. uzdevums. Iepazīsties ar teoriju par valodas kultūru! 

Valodas kultūrai ir vairākas pazīmes, no kurām dažas ir obligātas 
un svarīgas. Obligātās pazīmes ir šādas: valodas pareizība, skaidrība, 
precizitāte un tīrība. Šīs pazīmes nosaka literārās valodas normas. 

Valodas pareizība. Valoda ir pareiza, ja vārdus sakārto tekstā atbilstoši gra-

matikas likumiem. Tā, piemēram, pareiza valoda ir teikumos: Viņš izņēma brāļa 

grāmatu no savas somas un ienesa to savā istabā. Pat Sūnu ciemā ieviest kārtību 

bija grūts uzdevums Laimes lācim. Šie abi teikumi atbilst gramatikas un fonētikas 

prasībām, bet pirmais teikums nav skaidrs, un otrais nav precīzs. Pirmajā teikumā 

nav saprotams, ko viņš ienesa savā istabā – savu somu vai brāļa grāmatu. Otrais 

teikums ir skaidrs, bet nav precīzs, jo teksta autors ir gribējis pateikt, ka ieviest 

kārtību Sūnu ciemā ir grūts uzdevums pat Laimes lācim, kas atbilstu A. Upīša stāsta 

saturam un teksta autora iecerei, bet nevietā lietotā partikula pat domu padara 

• KONSULTĀCIJA •

Valodas kultūra – literārās 

va  lo das kopšana, tās pareiz-

rakstības un pareizrunas normu 

uzturēšana un prasmīga lieto-

šana, izvēloties konkrētai saziņas 

situācijai atbilstošus izteiksmes 

līdzekļus. 

Literārā valodas norma – va -

lodā tradicionāli izveidojušās, visai 

literārajai valodai kopīgas, apzi-

nāti izkoptas, noteiktā periodā 

par paraugu atzītas un rakstītos 

avotos (gramatikās, vārdnīcās) 

fi ksētas valodas likumības.

VALODAS KULTŪRAS 

LĪMEŅI

pareizuma līmenis

meistarības līmenis

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

3. uzd.

• KONSULTĀCIJA •

Valodas pareizums – zemā-

kais valodas kultūras līmenis, 

kurā ietilpst svarīgākās literārās 

valodas prasības – ortogrāfi jas 

un ortoēpijas normas, grama-

tikas, interpunkcijas –, kas tiek 

mācītas skolā. 

Valodas meistarība – aug-

stākais valodas kultūras līme-

nis, kas ir saistāms ar prasmi 

no līdzīgiem valodas līdzekļiem 

izvēlēties visprecīzāko, stilistiski 

iederīgāko, vieglāk uztveramāko. 

Šāds valodas līmenis parasti ir 

rakstniekiem, profesionāliem 

žurnālistiem, valodniekiem u. c. 
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neprecīzu. Tāpēc ir svarīgi pārzināt atbilstošos fonētikas, morfoloģijas, sintakses 

likumus un prast tos pareizi izmantot savā valodas praksē.

Valodas skaidrība. Valoda ir skaidra, ja lasītājs vai klausītājs tekstu var 

uztvert un tas nerada valodiskus pārpratumus. Neskaidrības rada, piemēram, vārdu 

nozīmju, sinonīmu neiederīgs lietojums, vietniekvārdu, palīgvārdu un citu valodas 

līdzekļu aplama izvēle vai nepareizs novietojums. Tā, piemēram, neskaidrība ir 

konstatējama teikumā Kas savam sunim ļaus brīvi staigāt apkārt, tiks nošauts. Nav 

saprotams, kas tiks nošauts – suns vai saimnieks. Arī vārdu izvēle ar saturam neat-

bilstošiem vārddarināšanas līdzekļiem (piemēram, izjūtas un sajūtas), abreviatūru 

pārmērīga lietošana utt. padara tekstu neskaidru. 

Valodas precizitāte. Valoda ir precīza, ja teksts atbilst tam, ko autors ir iece-

rējis pateikt. Neprecizitāti rada vārdu nozīmes neprecīza izvēle, nepareiza vārddari-

nāšanas līdzekļu izvēle, kā arī vārdu aplams novietojums teikumā. Dažkārt valodas 

neprecizitāte ir sastopama visiem zināmās ikdienišķās situācijās. Tā, piemēram, 

neprecīzs ir aicinājums bibliotēkā: Lūdzu, atgrieziet grāmatas laikā! Latviešu valodā 

darbības vārdam atgriezt ir nozīme ‘griežot atvērt’, ‘griežot atdalīt’, ‘norobežot’, šajā 

teikumā labāk izvēlēties darbības vārdus nododiet vai atdodiet. Nepareizi, piemē-

ram, lietot formu Es atvainojos. – Atvainojiet! vietā utt. 

Valodas tīrība. Franču rakstnieks Viktors Igo saka: “Stils ir kā kristāls: no tīrī-

bas ir atkarīgs tā spīdums.” Valoda ir tīra, ja nav nemotivēti lietoti neliterārās valo-

das vārdi un konstrukcijas. Valodu piegružo barbarismi (drukkņope – spiedpoga), 

žargonismi (snuķis – cilvēka deguns), vulgārismi (govs – tūļīga, dumja sieviete), 

vienkāršrunas vārdi (pļurzāt – dzert ), arī parazītvārdi (teiksim, vārdu sakot, ja).

(Pēc Jāņa Rozenberga “Latviešu valodas stilistikas”, 
Intas Urbanovičas “Ietekmīgas valodas”)

19. uzdevums. Lasi tekstu fragmentus un secini, kuras valodas 
kultūras pazīmes tajos nav ievērotas! 

1.  Pārtikas produktu reklāmas teksts
Ieelpo smaržīgo aromātu no veikala čurkstošajām pannām – svaigi 

ceptas gaļas gabali, kūpoši kartupelīši, burvīgas zupiņas! Absolūti 
karsti un nule kā pagatavoti gardumi. Salātu izvēle – plaša jo plaša. 
Mūsu pašu iemarinētās gaļiņas – cūciņas, vistiņas, jēriņi –, kā arī cep-
šanai sagatavoti, folijā ietīti dārzenīši, dažādi kebabiņi, šnicelītes un 
kotletītes! Tev tikai jāiekur grils un jāliek uz restītēm cepties. Viss ir 
tik garšīgs, stilīgs un kārdinošs! Atkarībā no nepieciešamā daudzuma 
varam tev iesaiņot visu pat pieclitrīgos spainīšos!

 (Pēc preses materiāliem)

3.  Referāta fragments
Modalitātes ļauj mainīt potenciālo stāvokli, ietekmējot darīšanas 

un esības izteikumus ar attiecīgo predikātu modifi kāciju. No ārpuses 
saņemtais uzdevums defi nē varoņa pienākumu darīt, kam attīstības 
gaitā ir jāpārtop par gribu darīt. Šī transformācija ir īpaši jāuzsver, 

VALODAS KULTŪRAS 

OBLIGĀTĀS PAZĪMES

valodas pareizība

valodas precizitāte

valodas skaidrība

valodas tīrība
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jo pienākuma izpratne un apzināta akceptēšana nozīmē, ka varonis 
internalizē ārējās instances (pasūtītāja) vērtību sistēmu, jo atrod 
personisku motivāciju izpildīt pienākumu. Sociālās vides vērtības 
kļūst par varoņa vērtībām, varonis ieiet sabiedrībā. Pretējā gadījumā 
varonis paliktu par jebkura uzdevuma veikšanas mehānismu, nepie-
mērojot darītājam vērtību skalu. 

(Pēc preses materiāliem)

20. uzdevums. Lasi tekstu un nosaki, kuras valodas kultūras 
pazīmes tajā nav ievērotas! Rediģē tekstu! 

Ar šāda veida pacientiem ir jāaceras viena būtiskā lieta! Darbu 
valodas prasmju atgūšanā ir jāsāk maksimāli ātri un ne tikai ar spe-
ciālistu, bet arī mājās, ar cilvēku jāruna tā, lai šis varētu novērot 
Jūsu artikulācijas aparāta kustīgumu, lai mudinātu pacientu atda-
rināt. Atdarinot Jūsu kustības, pacients kā zīdainis atcerās, ka visas 
skaņas tiek artikulētas. Kad pacientam ir skaidrs, kā skaņas ir arti-
kulētas, sākam darbību ar atmiņas “uzmodināšanu”. Atmiņa ir ļoti 
sarežģīta funkcija, kuru veic mūsu smadzeņu daļa, tādejādi organi-
zēts process ir vienmēr veiksmīgāks, nekā process, kas tiek vienkārši 
atstāts novārtā. Strādājot ar pacientu, var izmantot zemāk minētos 
atmiņas vingrinājumus. 

(Marianna, 1. kursa studente)

21. uzdevums. Pārraksti teikumus, ievērojot valodas kultūras 
pazīmes!

 1.  Tā jūs sasniegsit vislabāko kafi jas pagatavošanas rezultātu.
 2.  Tādējādi mums nav nekādas bīstamības pakāpes, ka svece varētu 

notecēt. Tas garantē kvalitatīvas sveces izlietošanas iespējas.
 3.  Viens cilvēks var neizdarīt šo te abonēšanu un saņemt žurnālu 

par brīvu.
 4.  Ko es gribu teikt, ir, ka jāsakārto vispirms likumdošana.
 5.  Vissliktākais, kas būtu, ir tas, ja restaurējamās vērtības tiktu 

sabojātas.
 6.  Tas, ko dara ministrija, ir sakārtot vispārējos noteikumus.
 7.  Ja esi ko apsolījis izpildīt, tad tas ir reāli jāizdara.
 8.  Šī konkrētā baznīca vienmēr ir bijusi īpaša tādā ziņā, ka tā ir 

atvērta visiem.
 9.  Otrajā braucienā jāpiemin tāds pozitīvs moments, ka ar katru 

apli palielinājām ātrumu.
10.  Ir nepieciešama tolerance un iecietība vienam pret otru.
11.  Tikai šādā veidā kopīgi sadarbojoties, var nopietni startēt ar pie-

prasījumiem uz Eiropas Savienības fondiem.
12.  Savstarpējā kontaktēšanās starp cilvēkiem veicina sarunvalodas 

attīstību.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

5. uzd.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

4. uzd.

Ilze Lokmane
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13.  Es personīgi šo cilvēku ļoti cienu.
14.  Katrā gadījumā, ja kādam ir kādas problēmas, mēs jebkurā gadī-

jumā varam mēģināt tās risināt.
15.  Vajadzīgs šis ledlauzis, lai atbrīvotu šo Lielupes lejas galu no šāda 

te ledus.

(Pēc Ilzes Lokmanes pētījumu materiāliem)

22. uzdevums. Lasi tekstus un pamato, kurā no tiem lietota 
pareiza, kurā – meistarīga valoda!

1.  Nams atgūlies gravas malā kā stīvs cilvēciņš, kurš, vēderu 
izgāzis, staipās un žāvājas. Arhitekts bijis sešdesmito gadu bērns, 
tālab ēka turpināta ainavā ar teicamnieka centību un iztapību. Stikla 
durvis un sienas, logu redzokļi zviedriski baltos rāmjos un koka brūn-
melnā, šķietamā pieticībā. Durvis ar ierūsējušām slēdzenēm, grīdas 
ar klusiem, sūnainiem paklājiem, vasks un hlors, un izbīlī skrejoša 
žurka. Stikli līgani šūpo mākoņus un ozolu žuburus, bet tumsā tie 
melni un mēmi blenž pretī un nelaiž tālāk. Lejup pa nogāzi – rožu 
dobes starp ozoliem, dūksnainā pļava, kas izlaidusies plata un slinka, 
līdz atdūrusies upmalas krūmājos. Nu tā piesnigusi gluda un pārre-
dzama, gaismota ar vāru, pelēkbaltu mēness diagonāli. Straumē krāc 
ledi, reizumis sasizdamies kā dārgmetāla pannas. Skaņa dreb gaisā 
ilgi, kā iekārta striķī, līdz rimst.

(Gundega Repše. “Septiņi stāsti par mīlu”)

2.  Mana māja pavasarī atgādina ziedu kupenu, bet ziemā – sniega 
kupenu. Pavasarī ap to zied viss mūsu plašais ābeļdārzs, bet ziemā 
dažkārt vējš kupenas sadzen gandrīz līdz jumtam. Pavasarī vecās 
ābeles dāvā ikvienam, kurš iet garām, baltsārtu ziedlapiņu puteni, 
bet ziemā sniega zvaigznītes kā dārgakmeņi vizuļo visapkārt mājai. 
Īpaši ziemas aukstos novakaros vai nakts stundās sniega baltums 
atgādina mūsu lauku baznīcas altāra segu, tik baltu, ka rodas svē-
tuma sajūta dabas baltā miera un baltās varenības priekšā. Bet paies 
arī šī ziema, un nāks pavasaris. Un manas mājas vecajā dārzā būs 
putenis, ābeļziedu putenis. 

(Skolēns Jānis Ozols) 

3.  Es dzīvoju visskaistākajā vietā pasaulē – savā Latvijā. Man 
tajā patīk viss – gan baltie bērzi, gan dzeltenās pienenes, gan brūnās 
baravikas, gan pat lietus un dubļi. Katrā Latvijas novadā ir atrodama 
kāda unikāla, tikai manai Latvijai raksturīga vieta, ar kuru es varu 
lepoties. Mani tikai apbēdina, ka mēs nerūpējamies par skaistumu, 
kas ir ap mums, – mēs laužam, zāģējam, rokam, piegružojam, iznī-
cinām... Ir jādomā, kas no mūsu skaistās dzimtenes paliks pāri rīt. 

(Skolniece Līga Bērziņa)
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23. uzdevums. Lasi informāciju un secini, kuras ir raksturīgākās 
un visbiežāk vērojamās stila kļūdas ikdienas saziņā! 

Tā kā viena no svarīgākajām valodas funkcijām ir saziņas funkcija, tad svarīgs ir 

precīzs vārda nozīmes lietojums atbilstoši saziņas situācijai, nolūkam, adresātam, 

teksta tipam. Zīmīgas stila kļūdas ir nemotivēts vārda izlaidums, liekvārdība un 

neiederīgu vārdu lietojums.

Dažkārt teikuma aprāvumi un vārdu izlaidumi tekstā var būt stilistisks paņē-

miens. Vārdu izlaidumi īpaši raksturīgi ir sarunvalodai (“Vai tu lasīji šo grāmatu? 

–  Jā. – Vai patika? – Nu tā.”). Šādu vārdu izlaidumu un teikumu saīsinājumu 

nosaka valodas labskaņa un pašas sarunas iekšējā sistēma. Vārda izlaidums jeb 

elipse bagātīgi tiek izmantota daiļliteratūrā, veidojot zemtekstus, attēlojot strauju 

darbības kāpinājumu, spilgtus varoņu pārdzīvojumus.

Bet tekstā dažreiz sastopams nemotivēts vārdu izlaidums. Šādas kļūdas nereti ir 

skolēnu domrakstos, arī preses tekstos. Bieži nemotivēti pazūd teikuma priekšmets, 

piemēram, Nosodoši izturas pret iespēju izbēgt no cietuma. Mēdz pazust arī saitiņas 

un citi elementi, tieši tādēļ teikumu var saprast aplami, piemēram, Uzņēmumos 

nekādas grāmatvedības apstrādes nebūs. Visticamāk – tiek runāts par grāmatvedī-

bas dokumentu apstrādi, vārds dokuments pazudis.

Izteikties īsi, lakoniski ir liela māksla. Taču nereti nākas lasīt vai klausīties 

tekstus, kuros ir lieki, tukši vārdi. Ja vārdus lieto bez īpašas motivācijas, tie pie-

gružo valodu, piemēram, parazītvārdi zini, saprotiet, nu, vispār, it kā. Teikumā “R. 

Blaumaņa darbos parādīts it kā mantas un jūtu konfl ikts.” salīdzinājuma partikula 

it kā ir lieka. Dažkārt tekstos bez vajadzības viena vārda vietā tiek lietoti vairāki, 

piemēram, Mācību darbs man vienmēr ir pirmajā vietā. Labāk – Mācības man 

vienmēr ir pirmajā vietā.

Viena no kulturālas valodas prasībām ir izteiksmīgums, vārda izvēles precizitāte 

un vistrāpīgākā, visiederīgākā vārda nozīmes lietojums. Arī šajā ziņā bieži vēroja-

mas kļūdas. Vēlēšanās izteikties gleznaini rada vārda neiederību un neveiksmīgi lie-

totu skaistvārdību, piemēram, Jau trīsdesmit gadu aktieris deg skatuves liesmās. 

Skaistas frāzes nedod cerēto rezultātu, ja nav iemaņu veidot visu tekstu vienotā 

stilā. Šāda tēlainība kļūst par traucējošu piekabinājumu tekstam. Ļoti daudz šādu 

frāžu ir publicistiskos tekstos, piemēram, metaforu lietojumā: darba rūķi (strādnieki 

u. c. darba darītāji), druva (skolas, kultūras, izglītības), kaldināt (uzvaras, panāku-

mus) u. tml. Bieži lietots mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis zaudē māksliniecisko 

spēku, nobružājas, kļūstot par dežūrfrāzi. Stilam neiederīgs ir arī neliterāru vārdu 

un frāžu nemotivēts lietojums, piemēram, izsisties uz augšu, dot koncertu, knapi, 

pa lielam, prasts u. c.

(Pēc Jāņa Rozenberga “Latviešu valodas stilistikas”)

Jānis Rozenbergs
(1927–2005)
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24. uzdevums. Novērtē piemērus un izskaidro, vai vārdu izlai-
dums un teikumu aprāvums ir vietā! Nepieciešamības gadījumā 
labo kļūdas!

1.  “Es zinu, kas ļauns, kas labs. Bet man uznāk tāds nelabs... tāda 
griba... un tad viss sajūk... aizmirstas... un tas sliktākais izliekas 
tik labs... un es degu pēc tā... un turos pretim... un iegāžos... un 
beigts.”
Edgars nolaida galvu. 

(Rūdolfs Blaumanis. “Purva bridējs”)
2.  Es gan nezinu nevienu... kurš būtu iespaidojies no darba tā, ka 

kāds varonis viņam varētu kļūt par paraugu... 
3.  Biju nokavējies. Kad iegāju, sapratu, ka visi mielojas. Tad atkal 

izgāju.

(No skolēna domraksta)
4.  “Ko nu tu... tavs būs dzīvs, pārnāks, kad atausīs labāki laiki, bet 

man...” – Viņš pamet biklo skatienu uz labo un kreiso pusi un runā 
vēl klusāk. – “Bet mana vairs neizcels. Tāds dēls, kā man bij, tāds 
cilvēks, tāds strādnieks! Līgava bij noskatīta, uz šovasaru domā-
jām dzert kāzas... paliks tā arī...”

(Andrejs Upīts. “Uz tiltiņa”)

25. uzdevums. Izlabo stila kļūdas un izskaidro, kuras nepilnības 
piemēros vērojamas! 

1.  A. Čaka dzejoļos “Tev” un “ Atzīšanās” tiek runāts it kā par jūtām, 
kas nāk no pašiem sirds dziļumiem un pēkšņi izlec ārā – te nu mēs 
esam!

2.  Viņa patiesās jūtu atklāsmes, kas kā pavasara urdziņas ieurbjas 
arī manā dvēselē, liek man pārdomāt dzīves vērtības, mērķus un 
to nozīmi manā dzīvē.

3.  Solista pirmā debija bija izdevusies... tātad jāgatavojas otrai. Pa 
lielam jau viss kārtībā.

4.  Izglītības druvā svētki. Kā pirmais tiek izsaukts mūsu klases vecā-
kais Kārlis, kam pasniedz diplomu par skolas slavas kaldināšanu 
visās frontēs – mācībās un sportā –, pie tam apsveikuma vārdos 
izskan doma, ka viņš kādreiz nesīs Latvijas vārdu pasaulē.

5.  Protams, ka māsa nekautrējās atkal izteikt savas pamācības, viņu 
jau neviens neizmainīs.

6.  Mūsu klases kontā ir uzvara aerobikas konkursā.
7.  Man drīz izpildīsies astoņpadsmit gadu, un ceru, ka tas man 

nemaisīs joprojām palikt jūsējam.
8.  Šis aparāts ir jūtīgs pret triecieniem, optimālākais risinājums būtu 

to uzmanīgi iesaiņot.
9.  Prātā šaujas drūmas domas, sejā ievelkas sāpīgi vaibsti – būs lie-

tus, drēbes paliks slapjas, dzīve vairs neritēs vecajās sliedēs.
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10.  Cilvēks pārveidojās darba ietekmē, jo darbs ir veidojis cilvēku un 
citus dzīvniekus.

11.  Tautasdziesmas ir ļoti dažādas: viena stāsta par kazlēnu, otra – 
par gailīti.

12.  Edgaram ir garlaicīgi, viņa dzīve slīgst uzdzīvē, bieži iestaigā 
krogā.

13.  Zēni klasē sanes krēslus un viens divi izmazgā, bet mēs sakār-
tojam mielasta galdu un izrotājam ar baloniem un krāsainām 
lentēm pie griestiem.

14.  Elmārs un Gundega ir lugas “Cīrulīši” varoņi, kuri viens no otra 
atsvešinājušies un dzīvo kā surogāti.

15.  Elmārs ir iedomīgs, lepns, bet kaut kur viņa ķermenī ir arī sirds, 
un Gundega viņu uztver kā savu māju.

26. uzdevums. Analizē savus uzrakstītos tekstus, apkopo tajos 
atrodamās stila kļūdas pēc parauga un secini, kas tev savā 
izteiksmē vēl jāizkopj un kurus valodas kultūras likumus jācen-
šas ievērot! 

PARAUGS

Tekstā uzrakstītais teikums Stilistiski pareizs teikums Stila kļūda 

Stila kļūdas: 
1) nemotivēts vārda izlaidums; 
2) liekvārdība; 
3) neiederīga vārda lietojums;
4) citu veidu kļūdas.

 • MANA ZINĪBU DATNE • MANA ZINĪBU DATNE • MANA ZINĪBU DATNE •

27. uzdevums. Lasi tekstus un veic norādītos uzdevumus! 

1.  Uzraksti saviem vārdiem katra teksta galveno domu! 

2.  Formulē katra teksta komunikatīvo mērķi! Pamato, ar kuriem 
valodas līdzekļiem tas sasniegts!

3.  Formulē abu tekstu kopējo tematu!

4.  Nosaki, kuram literārās valodas funkcionālajam stilam katrs 
teksts atbilst, un katram nosauc divas raksturīgas pazīmes, pama-
tojot ar piemēru no teksta!

5.  Kuram tekstam raksturīgs individuālais valodas stils? Pamato ar 
diviem piemēriem no teksta, kuri valodas līdzekļi par to liecina!

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

6. uzd.
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6.  Kuras valodas kultūras pazīmes ir raksturīgas katram tekstam? 

7.  Kuram valodas kultūras līmenim – valodas pareizuma vai valodas 
meistarības – katrs teksts atbilst? Pamato savu viedokli!

1.  Es varu dzīvot tikai trīsstūrī. Trīsstūrim ir raksturs. Trīsstūra 
raksturs man patīk labāk par četrstūra raksturu. Cilvēce vienmēr 
domājusi trīsstūros. Bībelē: cerība, ticība mīlestība... Pasakā: vienam 
tēvam bija trīs dēli...[..]

Trīsstūris, jūs jau zināt, ir fi gūra, ko veido starp trim punktiem 
novilktas taisnes. Taisnību sakot, katram mums ir vairāki trīsstūri, 
kuros mēs dzīvojam.

Šos trīsstūrus es apdzīvoju. Tas ir mans pienākums. Es par tiem 
atbildu. Es tur dzīvoju. Es pat īri maksāju viņiem visiem, kas ir 
manas trīsstūra sētas stabi. Maksāju ar savu cieņu, ar mīlestību, ar 
saviem nerviem.

(Imants Ziedonis. “Epifānijas”)

2.  Par trijstūri sauc daudzstūri, kuram ir trīs malas. Trijstūri var 
defi nēt arī kā plaknes apgabalu, ko ierobežo trīs nogriežņi. Atkarībā 
no leņķiem trijstūrus iedala šādi: a) šaurleņķu trijstūris (visi leņķi 
šauri), b) taisnleņķa trijstūris (viens leņķis ir taisns), c) platleņķa 
trijstūris (viens leņķis ir plats). Šaurleņķu un platleņķa trijstūrus 
sauc arī par slīpleņķa trijstūriem.

(Jānis Mencis, Artūrs Sika. “Matemātikas rokasgrāmata skolēniem”) 
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Atkārtojums
ofi ciāli lietišķie teksti, privāti lietišķie teksti, ortogrāfi ja, interpunkcija, 
salikts teikums, sintaktiskie sakari un jēdzieniskās attieksmes, leksikoloģija, 
patstāvīgo vārdu gramatiskās kategorijas, palīgvārdi, izsauksmes vārds, 
e-vides valoda

Teksts un teikums 
28. uzdevums. Lasi tekstu un formulē tā tematu! Sagrupē teiku-
mus pēc uzbūves, aizpildot tabulu pēc parauga! Izskaidro sanu-
murētās deviņas pieturzīmes! 

PARAUGS

Vienkāršs teikums
Salikts teikums

Salikts sakārtots Salikts pakārtots Jaukts salikts

1.

1. septembris 

1. Pirmais septembris pēc Gregora kalendāra ir gada 244.1 diena 
(245. – garajā gadā), kad līdz gada beigām atlikusi 121 vai 122 dienas. 
2. Gadu gaitā visemocionālāk šī diena tiek aizvadīta skolās, īpaši 
nozīmīga tā ir pirmklasniekiem un vidusskolas 12. klases skolēniem, 
jo vieniem sākas garš izglītības ieguves posms, bet otriem – 2 pēdē-
jais vidusskolas mācību gads, kad jāplāno nākotne, jāpūlas sasniegt 
iespējami augstāki mācību rezultāti, lai iekļūtu tajā augstskolā vai 
cita veida mācību iestādē, par kuru jau ilgi jo ilgi sapņots. 3. Cik 
daudz priecīga satraukuma un gaišu, mirdzošu acu visapkārt!3 4. Un 
ziedi, 4 ziedi...5 

5. Pirmais septembris ir arī Zinību diena, kad skolās parasti vieso-
jas ievērojami cilvēki,6 visbiežāk skolas absolventi, kuri pastāsta gan 
par savām gaitām pēc skolas beigšanas,7 gan veiksmi izglītībā un kar-
jerā,8 atklājot tos virzienus, kuri ieinteresē arī pašreizējos skolēnus.

6. 1. septembris ir arī dzimšanas diena tādiem ievērojamiem cil-
vēkiem kā Francijas autobraucējam Frankam Lagorsam, Latvijas 
futbolistam Pāvelam Koļcovam, arī Renāram Kauperam – ievēroja-
majam mūziķu grupas “Prāta vētra” solistam.

7. Taču 1. septembris ir arī vēsturē nozīmīga, bet traģiska diena, 
jo 1939. gadā ar nacistiskās Vācijas karapulku iebrukumu Polijā 
sākas Otrais pasaules karš. 8. Savukārt tieši 1985. gada 1. septembrī 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

7. uzd.
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Amerikas Savienoto Valstu un Francijas Republikas kopīgajā ekspe-
dīcijā tika atrasts nogrimušā tvaikoņa “Titāniks” vraks, tā paša 
“Titānika”, kas uzbūvēšanas brīdī, tas ir, 91912. gadā, bija lielākais 
pasažieru laineris pasaulē un par ko ir tik daudz leģendu, grāmatu 
un arī fi lmu. 

29. uzdevums. Uzraksti jaunrades darbu (ap 250 vārdu), kurā 
atklāj kādu spilgtu savu pārdzīvojumu vienā no gadalaikiem! 
Ierosmei izmanto attēlus un leksiku: iespaidi, pieredze, pār-
dzīvojums, emocijas, vērojums, fi lozofi ja, svešais, pazīstamais, 
tuvais, tālais, apcerīgums, sajūtas (redze, dzirde, tauste, smarža, 
garša), izjūtas (prieks, laime, sajūsma, aizrautība, miers, ilgas, 
skumjas, vienatne)!

30. uzdevums. Strādājiet grupā! Iepazīstiniet ar 29. uzdevuma 
radošo veikumu klasesbiedrus! Grupas emocionālāko un spilg-
tāko darbu nolasiet izteiksmīgi klasē Autora krēslā!

31. uzdevums. Novērtē savas tekstveides un pareizrakstības 
iemaņas pašvērtējuma kartē pēc parauga! 

Kritēriji:
• labi protu; 
• vēl īsti neprotu; 
• pats/pati varēšu apgūt; 
• man nepieciešama konsultācija par ... .

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

8. uzd.

PARAUGS

Kritēriji Radošā darba 
temata atklāsme

Radošā darba 
kompozīcija

Radošā darba 
tēlainība

Iederīgs 
valodas stils Ortogrāfi ja Interpunkcija

Labi protu

32. uzdevums. Lasi tekstu vai tā fragmentus, nosaki teksta veidu 
un secini, kādam nolūkam tas tiek izmantots!

1.  Piedāvājam darbu asistentam ar karjeras izaugsmes iespējām.
Prasības – labas komunikācijas spējas, spēja organizēt savu laiku. 

Personāla apmācība tiek veikta uz vietas, tāpēc iepriekšēja pieredze 
nav nepieciešama.

Atalgojums Ls 250,0–300,0 mēnesī. Darba pienākumos ietilpst 
telefona zvanu koordinēšana, līgumu slēgšana, personāla apmācība, 
interviju vadīšana. Lieliska iespēja studentiem un skolēniem, kā arī 
tiem, kas strādā kādu citu darbu, jo asistenta pienākumus iespējams 
apvienot ar mācībām vai pamatdarbu.

 Ja esi ieinteresēts/-a, sūti savu CV uz norādīto e-pastu.

Skolēnu Annas un 
Mārtiņa zīmējumi
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2.  

Personiskā Latvija

Kas gan ir personisks? Rotaļlieta bērnam, māja, mīļš draugs, 
idejas, uzskati, sava pārliecība... un arī Latvija. Jā, Latvija man ir 
personiska! Tāda, kādu to redzu šobrīd – ar visu skaisto un visiem 
trūkumiem. 

Latvija, pirmkārt, ir mana dzimtene, un šo izjūtu nespēs mai-
nīt neviens. Otrkārt, Latvija – tā ir mana ģimene un mājas, mani 
draugi, mani Ziemassvētki un Jāņi, mani Dziesmu un deju svētki un 
mani klusie piemiņas brīži savas dzimtas kapos, mana skola un mani 
nākotnes plāni izglītībā un dzīvē vispār. Un es negrasos braukt prom 
ne studēt, ne strādāt, jo bez savējiem nejustos droša un piederīga jau 
nu noteikti ne.

3.  

4.  Pirmsskolas iestādes “Laimes bērns” vadītājai
Ziedu gatve 12, Bauska, LV-1111

Rihards Svensons
Rīgas iela 15–3, Bauska, LV-1111

e-pasts: rihards.svensons@mego.lv 
tālr. 20322200

Atsaucoties uz Jūsu iestādes mājaslapā ievietoto sludinājumu, 
vēlos pieteikties uz vecākās grupas audzēkņu datornodarbību vadī-
tāja vietu.
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Mana līdzšinējā pieredze un iemaņas saistītas ar informātikas 
un programmēšanas pamatu apguvi vidusskolā izcilā līmenī, jo gan 
10. klasē, gan 11. klasē, mācību gadu beidzot, manas zināšanas 
novērtētas ar 10 ballēm.

Man ir labas saskarsmes prasmes. Ļoti labi saprotos ar bērniem, 
jo pašam ir divas māsas – 4 un 6 gadus vecas –, kurām esmu iemācījis 
viņu vecumam atbilstošas datora pamatprasmes un dažādas bērniem 
piemērotas atjautības un prāta spēles. Darbojoties ar datoru, mana 
sešgadīgā māsa iemācījās lasīt.

Ar savām zināšanām un spējām varu būt noderīgs Jūsu vadītajai 
iestādei un bērniem.

Bauskā Cieņā
02.09.2014. R. Svensons (paraksts)

33. uzdevums. Lasi Patrīcijas darba fragmentu! Atrodi 2. rind-
kopā 5 ortogrāfi jas un 7 interpunkcijas kļūdas un izlabo tās! 
Nosaki mākslinieciskā teksta veidu un novērtē tā atbilstību 
šāda teksta izveides prasībām! 

Par spilgtākajiem kultūras iespaidiem šogad

Kad iedomājos vārdus “kultūras iespaidi”, domās uzplaiksnī 
mākslas joma, ko šobrīd esmu iemīļojusi ar visu savu būtni, – teātris. 
Manējais ir Jaunais Rīgas teātris. Tajā katra redzētā izrāde – Ivana 
Gončarova “Oblomovs”, “Ziedonis un Visums”, “Vectēvs”, pēdējā 
izrāde iestudējumam “Mans nabaga Marats” un citas – pārtapusi 
par manas iekšējās pasaules daļu, par mākslas pasaules velti man. 
Tiesa, katra ar citādu iespaidu, krāsainību un cilvēcisko attiecību 
atklāsmi.

Uz “Oblomova” pirmizrādi biļetes saņēmu kā negaidītu pārstei-
guma dāvanu. Par izrādi atsauksmju nebija, pats literārais darbs 
nebija lasīts, tākā neko īsti nezināju, bet uzticējos Jaunajam Rīgas 
teātrim un Alvim Hermanim. Viņš taču līdz šim nekad nav mani 
pievīlis! Izrādē kāri tvēru katru aktieru spēles niansi: apbrīnoju 
Gundara Āboliņa talantu un viņa spēju tik meisterīgi atveidot 
kūtro muižnieku, līdz ģenialitātei dīvains ir Viļa Daudziņa tēlotais 
Oblomova kalps, Zahars. Patiesībā nav pareizi sacīt “tēlotais”, jo 
V. Daudziņš manuprāt pilnīgi organiski dzīvo Zahara “ādā”. V. Dau-
dziņam šobrīd nekas nav nepaveicams. Un raugoties uz katru no 
varoņiem, es sevī pēkšņi ieraudzīju kā Zaharu, tā Oblomovu. Es arī 
brīžam spēju laiski snaust neskaitot stundas un atceltos darbus, un 
pienākumus. Manī tomērt mājo arī Zahara gars – darbīgs, rūpīgs, 
tāds, kurš neprasa pateicību, kurš ciesdams vienkārši mīl, godā 
un tāpēc dara. Un šī atklāsme manī nav zudusi, arī pēc vairākiem 
mēnešiem kopš izrāde redzēta. Jā, mēs, cilvēki nēesam ne balti, ne 

Gundars Āboliņš izrādē 
“Oblomovs”

Kaspars Znotiņš izrādē 
“Ziedonis un Visums”
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melni. Mūsos ir kontrasti un paradoksi, pretrunas un to izlīdzinā-
šanās. Cik brīnišķīgi ir to visu nevis izlasīt garlaicīgā grāmatā, bet 
spēcīgā, modernā iestudējumā redzēt uz skatuves! Tas liecina, ka 
teātrim, vismaz manā dzīvē, ir neiedomājams iedarbes spēks, jo 
mani izrādē “Oblomovs” vienkārši satrieca mājiens par Latviju kā 
miega zemi.

34. uzdevums. Noraksti tekstu un saliec pieturzīmes! Uzzīmē 
4. un 12. teikuma grafi sko attēlu, nosaki palīgteikumu veidu un 
teikuma iedalījumu pēc uzbūves, apjoma un saistīšanas līdzek-
ļiem!

Latvijas Kultūras kanons

1. Tāpat kā citās Eiropas valstīs Latvijas Kultūras kanons ir izci-
lāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums kas 
atspoguļojot tautas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus iekļauj tajā 
kultūras visspilgtākos paraugus 2. Latvijas kultūras kanona veido-
šana tika uzsākta 2007 gadā un tajā mākslas vērtību atlase notika 
septiņās nozarēs arhitektūrā un dizainā kino literatūrā mūzikā ska-
tuves mākslā tautas tradīcijās vizuālajā mākslā tas ir mākslas jomas 
ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena cilvēka kul-
tūras zināšanu pamatu stiprinot piederības izjūtu Latvijai 3. Kul-
tūras kanons ir kā pieturzīme kā ceļa stabiņš kas palīdz orientēties 
plašajā kultūras laukā taču tas nenozīmē ka mums katram nevar 
būt savi priekšstati par kultūras vērtībām 4. Var apgalvot kanons ir 
līdzeklis kopējās tautas kultūras atmiņas radīšanai un attīstīšanai 
ko veido ekspertu atlasītās 99 kultūras vērtības 

5. Kuras mākslas vērtības Kultūras kanonā ir iekļautas 6. Tādu 
neapšaubāmi ir daudz piemēram mūzikā tas ir Emīla Dārziņa 
Melanholiskais valsis Jāzepa Vītola kora dziesma Gaismas pils dau-
dzu Vispārējo Latviešu dziesmu svētku centrālais skaņdarbs 7. Un 
kurš gan iebildīs ja par literatūras visaugstākajām virsotnēm tiek 
nosauktas Rūdolfa Blaumaņa noveles un drāma Indrāni vai Raiņa 
luga Uguns un nakts vai Vizmas Belševicas triloģija Bille un Imanta 
Ziedoņa epifāniju grāmatas 8. Un vai iespējams nemīlēt latviešu 
kino šedevrus starp kuriem ir vairākas arī televīzijā bieži demon-
strētas fi lmas piemēram Ceplis Nāves ēnā Purva bridējs Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā 9. Un vai Kultūras kanona vērtas nav slavenā 
režisora Eduarda Smiļģa Dailes teātra izrādes vai tagadējais Jau-
nais Rīgas teātris un protams Alvis Hermanis 20 un 21 gadsimta 
mijas ievērojamākais režisors personība kurš ne vien radījis Lat-
vijā vienīgo laboratorijas veida teātri bet arī vērtis to starptautiski 
pazīstamu

10. Ekspertu darba grupā kuras uzdevums bija izvērtēt un atlasīt 
pašu augstvērtīgāko kultūras sniegumu strādāja daudzi ievērojami 

• KONSULTĀCIJA •

Kanons – paraugs, mēraukla, 

norma. 
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Latvijas kultūras un mākslas darbinieki arhitekts Jānis Dripe kino-
kritiķe Dita Rietuma rakstniece Nora Ikstena komponists Juris 
Karlsons 11. Tajā tika iesaistīti arī vairāki augstskolu profesori 
to skaitā literatūrzinātnieki Raimonds Briedis un Gunārs Bībers 
arī Latvijas Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš teātra zināt-
niece un kritiķe Silvija Radzobe Latvijas Universitātes profesore un 
citi 12. Kad kultūras kanons tika izveidots speciālisti uzsvēra ka 
to nevajadzētu uztvert kā sastingušu lielumu bet gan kā procesu 
kas atrodas mainībā un attīstībā un kam pienākas būt mūsu tautas 
lieliskāko krāšņāko vērtību simbolam garīgās izcilības un lepnuma 
zīmei

(Pēc preses materiāliem)
35. uzdevums. Izpildi testu! 

1. Teikumos starp teikuma daļām ir pakārtojuma sintaktis-
kais sakars. 
1. Kas par skaistumu, kas par neaptveramu skaistumu!
2. Kas ir svarīgāks, lai gūtu panākumus, – talants vai uzcītība?
3. Kad raugies no svešuma, dzimtene šķiet daudz tuvāka.
4. Jo vairāk dari, jo vairāk spēj.

2. Teikumos starp teikuma daļām ir sakārtojuma sintaktis-
kais sakars.
1. Kas uzveic bailes, tam ir liels garīgs spēks.
2. Parasts cilvēks labo gaida no citiem, bet gudrais – no sevis paša.
3. Dzīve un dzīvība ir svece, un tās ir nemitīgi jāsargā.
4. Reiz izteiktas, bet piemirstas domas palaikam atgriežas.

3. Šie ir jaukti salikti teikumi.
1. Es vecos vārdos jaunu kaismi lieku,
To izteikdams, kas izteikts jau izsenis. 

(Viljams Šekspīrs)

2.  Ir cilvēki, kas ir tik nenozīmīgi, ka viņiem nav ne kļūdu, ne arī 
labu īpašību. 

(Fransuā de Larošfuko)

3.  Par personību kļūst indivīds ar izcilām gara spējām, ja tās ar stipru 
gribu attīsta patstāvīgā virzienā, un viņa darbība atstāj iespaidu 
sabiedrībā ar savu pirmatnējību, svaigumu, savdabību. 

(Jānis Rapa)

4. Kāds esi, paliec vienmēr tāds,
Tik neesi šaubīgs niedras kāts. 

(Henriks Ibsens)

A. Visos 
B. 1. un 4. 
C. 2. un 4. 
D. 2., 3. un 4. 

A. 2., 3. un 4. 
B. 2. un 3. 
C. 1. un 4. 
D. Visos

A. Visi 
B. 3. un 4. 
C. 1. un 3. 
D. 1., 2. un 4.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

9. uzd.
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4. Teikumos starp atsevišķām salikta teikuma daļām ir pret-
stata attieksmes.
1.  Ne tos mīl Dievs, kam viņš dod naudu, mantu, augstus amatus, 

bet viņš mīl tos, kam šūpulī ieliek laimi. 

(Zigmunds Skujiņš)

2.  Laimi mēs varam atrast vien sevī, turpretī velti tērēsim laiku, 
gaidīdami to no citiem. 

(Aksels Munte)

3.  Daudzi laimes meklētāji atgādina izklaidīgu cilvēku, kas meklē 
savu platmali, kad tā atrodas viņiem galvā vai rokā. 

(Vilijams Šārps)

4.  Laimes avotā ir ūdens diezgan, bet lielākajai daļai cilvēku nav 
smeļamā trauka.

(Serbu sakāmvārds)

5. Teikumi ir salikti sakārtoti.
1. Atdod darbam sevi, tad darbs godās tevi.
2. Uz cita darbu vērdamies, paēdis nebūsi.
3. Tikai tas nekļūdās, kas nekā nedara.
4. Neviena maize nav bez garozas; neviens darbs nav bez grūtībām.

(Latviešu sakāmvārdi)

6. Teikumi ir salikti pakārtoti.
1. Ko skolā noslinkosi, to dzīvē neatgūsi.
2. Kad jauns nemācīsies, vecumā gudrs nepaliksi.
3. Kam čaklas rokas, tam darbi sokas.
4. Zaudē stundas tas, kas minūtes netaupa. 

(Latviešu sakāmvārdi)

7. Teikuma 1. daļa ir virsteikums.
1. Ko līdz strādnieks, ka nav darbu.
2. Jo vēlāk sāk, jo vēlāk beigs.
3. Kad dzert grib, tad nav vairs laika aku rakt.
4. Kas agri ceļas, kā pūpols veļas. 

(Latviešu sakāmvārdi)

8. Teikumā ir apstākļa palīgteikumi.
1. Visi amati labi, kad tik godam strādā.
2. Lai noķertu zivtiņu, jākāpj ūdenī.
3. Kal dzelzi, kamēr karsta.
4. Cik spēdams mācies amatu, tad neredzēsi trūkumu. 

(Latviešu sakāmvārdi)

A. 1., 2. un 4. 
B. 1., 3. un 4. 
C. 2. un 4. 
D. Visos

A. 1. un 4. 
B. 1., 3. un 4. 
C. 2. un 3. 
D. Visi

A. 1, 2. un 4. 
B. 4. 
C. 1. un 3. 
D. Visi

A. 1. un 3.
B. 2. un 4. 
C. 1.
D. 4.

A. Nav nevienā 
B. 1. 
C. 1., 3. un 4. 
D. Visos
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9. Teikumā ir teikuma priekšmeta palīgteikums.
1. Kur darbs un sviedri, tur maize un prieki.
2. Kas darbu prot, tas badā nemirst.
3. Kas darbu strādā, par to darbs gādā.
4. Kas grib zināt daudz amatu, tas neviena neiemācās. 

(Latviešu sakāmvārdi)

10. Teikumā ir salīdzinājuma palīgteikums.
1. Ja riekstu nekodīsi, tad kodolu nedabūsi.
2. Jo grūtāks darbs, jo saldāks miegs.
3. Jo vairāk ko māk, jo labāka dzīve.
4. Kas kavēts dienu, tas jāpadara nakti. 

(Latviešu sakāmvārdi)

36. uzdevums. Izpildi pēc parauga pareizrakstības testu, nosa-
kot teikumu, kurā pieturzīmes lietotas pareizi! 

PARAUGS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A

1.  
A. Cauri ozolu gatvei ved vecais ceļš, kuru savlaik lepni Mei-

rānos dēvēja par šoseju, un tad taisni vien, līdz kreisajā pusē ceļa 
malā pamanīsiet Jāņa Zābera muzeju “Vecais ceplis”. 

B. Cauri ozolu gatvei ved vecais ceļš, kuru savlaik lepni Mei-
rānos dēvēja par šoseju, un tad taisni vien, līdz kreisajā pusē ceļa 
malā pamanīsiet Jāņa Zābera muzeju “Vecais ceplis.” 

C. Cauri ozolu gatvei, ved vecais ceļš, kuru savlaik lepni Mei-
rānos dēvēja par šoseju, un tad taisni vien, līdz kreisajā pusē ceļa 
malā pamanīsiet Jāņa Zābera muzeju “Vecais ceplis”. 

2.  
A. “Ir dienas, kas paliek tik spilgtā atmiņā, it kā tās būtu 

akmenī iekaltas”, raksta Jāņa Zābera Meirānu skolas dziedāšanas 
skolotāja M. Mežule, “arī tā diena, kad pirmoreiz dzirdēju viņa 
balss dzidro skanējumu, kurā klausījos kā apburta.”

B. “Ir dienas, kas paliek tik spilgtā atmiņā it kā tās būtu 
akmenī iekaltas,” raksta Jāņa Zābera Meirānu skolas dziedāšanas 
skolotāja M. Mežule, “arī tā diena, kad pirmoreiz dzirdēju viņa 
balss dzidro skanējumu, kurā klausījos kā apburta.”

C. “Ir dienas, kas paliek tik spilgtā atmiņā, it kā tās būtu 
akmenī iekaltas,” raksta Jāņa Zābera Meirānu skolas dziedāšanas 
skolotāja M. Mežule, “arī tā diena, kad pirmoreiz dzirdēju viņa 
balss dzidro skanējumu, kurā klausījos kā apburta.”

A. 2. un 3. 
B. Nav nevienā 
C. 2. un 4. 
D. 1. un 3. 

A. 1. un 4. 
B. Nav nevienā 
C. 4. 
D. 2. un 3.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

10. uzd.

Jāņa Zābera muzejs 
“Vecais ceplis”
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3.  
A. Un tā viņš Jānis Zābers staigā, operārijas svilpodams, šoreiz 

jau Latvijas Valsts konservatorijas garajos gaiteņos, paceltu galvu 
un brašu soli, no skata iedomīgs, bet pārsvarā viens pats.

B. Un tā viņš – Jānis Zābers – staigā, operārijas svilpodams, 
šoreiz jau Latvijas Valsts konservatorijas garajos gaiteņos, paceltu 
galvu un brašu soli, no skata iedomīgs, bet pārsvarā viens pats.

C. Un tā viņš – Jānis Zābers – staigā operārijas svilpodams, 
šoreiz jau Latvijas Valsts konservatorijas garajos gaiteņos, paceltu 
galvu un brašu soli, no skata iedomīgs, bet pārsvarā viens pats. 

4.  
A. Gatavojot Fausta lomu Šarla Guno operā “Fausts”, J. Zābera 

domas piesaistīja viss, varoņa izskats, skatuves tērps, atbilstošas 
kustības, tomēr vislielākās pūles viņam sagādāja augstais do cen-
trālajā dziedājumā dārza skatā.

B. Gatavojot Fausta lomu Šarla Guno operā “Fausts”, J. Zābera 
domas piesaistīja viss – varoņa izskats, skatuves tērps, atbilsto-
šas kustības – tomēr vislielākās pūles viņam sagādāja augstais do 
centrālajā dziedājumā dārza skatā.

C. Gatavojot Fausta lomu Šarla Guno operā “Fausts”, J. Zābera 
domas piesaistīja viss – varoņa izskats, skatuves tērps, atbilstošas 
kustības –, tomēr vislielākās pūles viņam sagādāja augstais do 
centrālajā dziedājumā dārza skatā. 

5.  
A. Visi studenti tika pakļauti obligātajam karadienestam, bet 

tā kā J. Zābers jau daļu apmācības bija izgājis, militāristi apmieri-
nājās tikai ar mēnesi garu dienesta laiku 1959. gada augustā, pēc 
kura dziedātājs varēja lepoties ar jaunākā leitnanta uzplečiem.

B. Visi studenti tika pakļauti – obligātajam karadienestam, bet, 
tā kā J. Zābers jau daļu apmācības bija izgājis, militāristi apmieri-
nājās tikai ar mēnesi garu dienesta laiku 1959. gada augustā, pēc 
kura dziedātājs varēja lepoties ar jaunākā leitnanta uzplečiem. 

C. Visi studenti tika pakļauti obligātajam karadienestam, bet, 
tā kā J. Zābers jau daļu apmācības bija izgājis, militāristi apmieri-
nājās tikai ar mēnesi garu dienesta laiku 1959. gada augustā, pēc 
kura dziedātājs varēja lepoties ar jaunākā leitnanta uzplečiem.

6.  
A. Itālijā, Romā profesors Favoreto, izcilā soprāna Renātes 

Tebaldi pedagogs, Zābera dziedāšanas manieri uzskata par parei-
 zu un neko negrasās mainīt, galvenokārt strādājot pie izpildījuma 
un neskopojoties ar komplimentiem, kā jau pie itāļiem pieņemts.

J. Zābers Fausta lomā

J. Zābers studiju gados
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B. Itālijā, Romā, profesors Favoreto, izcilā soprāna Renātes 
Tebaldi pedagogs, Zābera dziedāšanas manieri uzskata par pareizu 
un neko negrasās mainīt, galvenokārt strādājot pie izpildījuma un 
neskopojoties ar komplimentiem, kā jau pie itāļiem pieņemts.

C. Itālijā, Romā, profesors Favoreto, izcilā soprāna Renātes 
Tebaldi pedagogs, Zābera dziedāšanas manieri uzskata par pareizu 
un neko negrasās mainīt, galvenokārt strādājot pie izpildījuma, 
un, neskopojoties ar komplimentiem, kā jau pie itāļiem pieņemts. 

7.  
A. Hermanis Pētera Čaikovska operā “Pīķa dāma” bija Jāņa 

Zābera viena no mīļākajām lomām, kurai viņš mākslinieciskās 
padomes sēdē tika apstiprināts bez jebkādiem iebildumiem un 
kurai gatavojās, uz katru izrādi meklēdams arvien jaunas, spilg-
tākas nianses un muzicējot ar aizkustinošu sirsnību.

B. Hermanis Pētera Čaikovska operā “Pīķa dāma” bija Jāņa 
Zābera viena no mīļākajām lomām, kurai viņš, mākslinieciskās 
padomes sēdē, tika apstiprināts bez jebkādiem iebildumiem un 
kurai gatavojās, uz katru izrādi meklēdams arvien jaunas, spilg-
tākas nianses un muzicējot ar aizkustinošu sirsnību.

C. Hermanis Pētera Čaikovska operā “Pīķa dāma” bija Jāņa 
Zābera viena no mīļākajām lomām, kurai viņš mākslinieciskās 
padomes sēdē tika apstiprināts bez jebkādiem iebildumiem, un 
kurai gatavojās, uz katru izrādi meklēdams arvien jaunas, spilg-
tākas nianses un muzicējot ar aizkustinošu sirsnību.

8.  
A. Sava neilgā mūža laikā (1935–1973) Jānis Zābers paguva pie-

dalīties 1500. koncertos, un tikai viens solis unikālās balss tenoru 
šķīra no Pučīni operas “Bohēma” pirmizrādes Milānas operteātrī 
“La Scala”, liedzot Zāberam kļūt par vienīgo latvieti, kurš padomju 
varas gados uzstājies uz šīs pasaulslavenās skatuves.

B. Sava neilgā mūža laikā (1935–1973) Jānis Zābers paguva pie-
dalīties 1500 koncertos, un tikai viens solis unikālās balss tenoru 
šķīra no Pučīni operas “Bohēma” pirmizrādes Milānas operteātrī 
“La Scala” liedzot Zāberam kļūt par vienīgo latvieti, kurš padomju 
varas gados uzstājies uz šīs pasaulslavenās skatuves.

C. Sava neilgā mūža laikā (1935–1973) Jānis Zābers paguva 
piedalīties 1500 koncertos, un tikai viens solis unikālās balss 
tenoru šķīra no Pučīni operas “Bohēma” operteātrī “La Scala”, 
liedzot Zāberam kļūt par vienīgo latvieti, kurš padomju varas 
gados uzstājies uz šīs pasaulslavenās skatuves.

J. Zābers Itālijā

J. Zābers Hermaņa lomā, 
R. Frinberga Lizas lomā 
operā “Pīķa dāma”
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9.  
A. Ak, laimīgie, kuri savulaik izbaudījuši Zābera dziedājuma 

svētlaimi, šo fenomenālo balsi, ko klausoties pat lieli vīri negribot 
raudāja kā mazi bērni un sievas izbaudīja tik skaistu mīlestību, 
kādu skopā dzīve viņam nereti bija liegusi.

B. Ak laimīgie, kuri savulaik izbaudījuši Zābera dziedājuma 
svētlaimi, šo fenomenālo balsi, ko klausoties pat lieli vīri negribot 
raudāja kā mazi bērni un sievas izbaudīja tik skaistu mīlestību, 
kādu skopā dzīve viņam nereti bija liegusi.

C. Ak, laimīgie, kuri savulaik izbaudījuši Zābera dziedājuma 
svētlaimi, šo fenomenālo balsi, ko klausoties, pat lieli vīri negribot 
raudāja kā mazi bērni un sievas izbaudīja tik skaistu mīlestību, 
kādu skopā dzīve viņām nereti bija liegusi.

(Pēc Daigas Mazvērsītes “pusvārdā”)

Vārds un burts
37. uzdevums. Lasi I. Ziedoņa epifānijas fragmentu un pasaki 
tā galveno domu! Atrodi pazemināta stila vārdus un izskaidro 
to lietojumu kontekstā! Sagrupē 2. rindkopas vārdšķiras pēc 
parauga, lietvārdiem nosakot deklinācijas, bet darbības vār-
diem – konjugācijas! 

PARAUGS

Lietvārdi Īpašības
vārdi

Skaitļa
vārdi

Vietniek-
vārdi

Apstākļa 
vārdi

Darbības 
vārdi

Prievārdi Saikļi Partiku-
las

Izsauks-
mes vārdi

vārna – 

4. dekl.

Sveika, kļava! Parunāsimies par dzīvi! Kad tu skrieni pavasarī 
tāda zeltaini zaļa ziedēdama un visi putni tevī noskatās, vai tu 
nekad nenicini citus kokus? Vai tev ir blats pie Dieva tēva, ka tu 
vari dabūt tādu gaišzaļu krimplēnu?

[..] Sveika, vārna! Tu esi grafi ķe, vai ne? Uztaisi man grāmat-
zīmi! Tu esi ziemas putns, un ziema ir šaha spēle. Lec baltais 
zaķis, skrien melnais laidnis. Ūdenstorņi ir apsniguši, bandinieks 
ar divriteni izvadā pastu. Dāmām ir sintētiskie kažoki, karalim 
ir išiass, tas var pavilkties tikai pa vienu lauciņu – līdz ciema 
feldšerim.

Vārna, uztaisi man grāmatzīmi! Visu šo lielo pasaules šaha 
galdu mazu maziņu, lai es varu to ielīmēt grāmatā.

(Imants Ziedonis. “Epifānijas”)

• KONSULTĀCIJA •

Krimplēns – sintētisks audums.

Išiass – slimība, sēžas nerva 

iekaisums. 

Laidnis – šaha fi gūra, kas pār-

vietojama pa diognāli pāri neie-

robežotam lauciņu skaitam. 

Bandinieks – šaha fi gūra, kurai 

ir vismazākā vērtība (spēles 

sākumā). 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

11. uzd.
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38. uzdevums. Nosaki 37. uzdevuma diviem katras patstāvīgās 
vārdšķiras vārdiem gramatiskās kategorijas un analizē pēc 
parauga! 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

12. uzd.

PARAUGS

Patstā-
vīgais vārds Dzimte Skaitlis Locījums Galotne Pakāpe Kārta Izteik-

sme Laiks Persona

vārna siev. vsk. nom. – – – – – –

39. uzdevums. Novērtē, kurā nozīmē 37. uzdevumā izceltais 
vārds lietots!

dzīve
• Dzīva organisma bioloģiskā eksistence.
• Cilvēka eksistence un viņa fi ziskā un garīgā darbība.
•  Cilvēka sabiedriskās darbības izpausmes forma (piem., kultūras 

dzīve).
• Vide, apstākļi, kādos cilvēks dzīvo (piem., laba dzīve).

izvadāt
• Vedot nogādāt un izvietot.
•  Pavadot un sniedzot paskaidrojumus, panākt, ka aplūko kaut 

ko.

viens
• Skaitlis, cipars.
• Daudzums, skaits.
• Pulksteņa laiks.
• Lietvārda nozīmē – viena persona, viena parādība utt.
• Vietniekvārda nozīmē – viens un tas pats.
• Bez citu līdzdalības, vienīgais.
•  Norāde uz priekšmeta, parādības, darbības nepārtrauktību (piem., 

dzīvot vienos priekos).
•  Lieto, lai pastiprinātu kāda vārda nozīmi (piem., viens lāga cil-

vēks).

liels
• Ievērojams pēc apjoma, skaita, tāds, kas pārsniedz parasto.
• Ievērojams pēc stipruma, intensitātes.
•  Tāds, kam piemīt īpašība, kas jau ietverta paskaidrojamā lietvārda 

leksiskajā nozīmē (piem., liela muļķība).
• Svarīgs, nozīmīgs.
• Izcils, ievērojams.
• Izaudzis salīdzinājumā ar citiem, pieaudzis.



LATVIEŠU VALODA 12. KLASEI 39

40. uzdevums. Lasi izteiksmīgi I. Ziedoņa epifānijas fragmentu, 
ievērojot skaņu izrunu, un nosaki šā fragmenta tematu! Izraksti 
vārdus, kuros jāieraksta vajadzīgais burts, un izskaidro vārda 
pareizrakstību! 

Pļāpas ir nekaunīgi plēsoņas. Viņi aprij vājākos. [..] Pļāpas aprij 
bērnus. Ar to sāk_s. Vakar gad_jos Alojā, stāvēju rindā pēc piena. Aiz 
manis stāvēja maza meitenīte ar mammu. Mammai bija jāsteidz_s uz 
darbu, bet viņa sadistiski mīļi atkārtoja un atkārtoja: – Tu nopirksi 
oliņas. Un sieriņu. Vēl krējumu. Es tagad iešu uz darbu. Tad tu 
nopirksi oliņas, vai ne? Krējumu. Un neaizmirsti sieriņu. Man jāstei-
dzas. Te tev ir tīkliņš. Tu saprati: oliņas, krējumiņu un sieriņu… 
Sešas oliņas, vai ne? Izcepsim, sīpoliņi mums mājās ir, bet tu taga_ 
nopērc krējumiņu. Kad atnākšu mājā… nu jā, tu jau man esi gudra, 
tas jau nav grūti; ti_ai trīs lietiņas: sešas oliņas, vienu krējumiņu un 
sieriņu. Es nu iešu, tu atceries: sieriņu…

Meitēns sāka raudāt: – Es neko nesaprotu… 
Par laimi, atnāca kāda paziņa, mamma badīgi u_klupa pienācē-

jai, un abas aizgāja. Kad pienāca meitenītes rinda, viņa nez k_pēc 
nopirka trīs zaļus svaigus gurķīšus.

(Imants Ziedonis. “Epifānijas”)

41. uzdevums. Lasi 40. uzdevuma vārdus tabulas 1. rindā! Izvē-
lies katram vārdam atbilstošu sinonīmu no piedāvātā vārdu 
kopuma zem tabulas! 

PARAUGS

Vārds aprīt gadīties rinda gudra atcerēties

Sinonīms

prātīgs, kārta, šķira, varens, notiesāt, iznīcināt, doties, notikt, 
atminēties, negausīgi

42. uzdevums. Lasi tekstu un izraksti vārdus vai to savie-
nojumus, kuri iederas sarunvalodā vai neliterārajā leksikā! 
Atrodi divus frazeoloģismus un paskaidro, ko tie izceļ teksta 
saturā! 

Zālē atskanēja aplausi, un pēkšņi Alīna man iegrūda rokā milzīgi 
garu rozi. 

– Ej! – Viņa man uzšņāca. 
– Kur?!
– Pie Melānijas!
– Tu esi stulba? 
– Tās būs lamatas, saproti? Ričard! 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

13. uzd.
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Es pārbolīju acis, paķēru puķi un devos pie direktores, kas tikko 
bija nokāpusi no skatuves. [..] Melānija iepleta acis, ieraugot mani 
ar rozi. Cilvēki zālē sačukstējās. Es baidījos kaut ko teikt, jo nekad 
jau nevar zināt, kur nolikti tie draņķa mikrofoni, tāpēc vienkārši 
pasniedzu viņai rozi un, pagriezies uz papēža, devos prom. Un 
tikai tad es pamanīju, ka man pretī pie direktores nāk Imis – tāpat ar 
sarkanu rozi. Un aiz viņa Viktors. Ivars. Valdis. Lauris. Puiši uzval-
kos ar rozēm zobos... atvainojiet, rokās. Pēteris uzlika fonā kaut kādu 
lipīgu dziesmu. Mikrofonā atskanēja Alīnas balss:

– Mēs gribam jums pateikties, direktore Melānija! Paldies par to, 
ka esat ar mums! Paldies par jaunajām idejām! Paldies par uzticē-
šanos! Par smaidu pirmdienas rītā! Paldies! Un es ticu, ka varēšu 
saņemt savu vidusskolas atestātu no jūsu rokām! Mēs jums ticam! 
Mēs gribam, lai jūs paliekat mūsu skolā uz visiem laikiem! 

(Daina Ozoliņa. “Atmaskot direktori”)

43. uzdevums. Analizē 42. uzdevumā izceltos vārdus fonētiski 
pēc parauga! 

PARAUGS

Dotais vārds
Patskaņi

Divskaņi
Līdzskaņi Skaņu pārmaiņas

Īsie Garie Balsīgie Nebalsīgie Skaneņi Troksneņi Pozicionālās Vēsturiskās

atbraucējs a ē au b, r, j t, c, s r t, b, c, j, s 1. t–d,

asimilācija

2. j–i, 

vokalizācija

k–c, “ē” 

noteiktā mija

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

14. uzd.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

15. uzd.

44. uzdevums. Izpildi testu!

1. Ir dzimtes, skaitļa un locījuma kategorija.
1. Nomeniem un pronomeniem.
2. Tikai nomeniem.
3.  Nomeniem, pronomeniem un darbības vārda lokāmā divdabja 

formām.

2. Ir personas gramatiskā kategorija.
1. Visiem lokāmajiem vārdiem.
2. Darbības vārdiem.
3. Visiem patstāvīgajiem vārdiem.

3. Visa vārdu rinda ir 1. konjugācijas darbības vārdi.
1. cer, iet, ver, smeļ
2. ataug, ļauj, spēj, sabožas
3. atrod, ielaižas, pakļauj, nogriež

A. 1. 
B. 2. 
C. 3.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3.

A. 1. un 3. 
B. 2. un 3. 
C. 3.
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4. Teikumi vajadzības izteiksmes formā izveidoti pareizi.
1. Mācību piederumi skolai jāiegādājas augusta beigās.
2. Šo fi lmu bija noteikti jānoskatās.
3. Studijām nepieciešamas labas sekmes visos mācību priekšmetos.

5. Teikums pavēles izteiksmē nav uzrakstīts pareizi.
1. Izlieto ūdeni sasmeļiet un grīdu izmazgājiet!
2. Gatavojot strazdu būri, tā priekšējā sienā ieurbjiet ieeju!
3. Bērza zarus, lūdzu, nelaužiet!

6. Izceltais vārds ir darbības vārda divdabja forma.
1. Ziemā laba atpūta ir tad, ja diena pavadīta slēpojot.
2. Puisēns beidzot ieraudzīja nākam savu mammu.
3. Pirmajā septembrī mēs atkal nākam uz savu veco, sirmo skolu.

7.  Vairākvārdu saikļi teikumā saista vienlīdzīgus teikuma 
locekļus.
1.  Kamēr nav aizlidojuši gājputni, tikmēr īstu rudeni dabā nejū-

tam.
2.  Ne tikai koki un zeme, bet arī domas rudenī šķiet lietus pie-

mirkušas.
3.  Kaut gan vēl ir silts, lapas jau pamazām ris no kokiem un veido 

zem gājēju kājām čaukstošu paklāju. 

8. Teikumā ir izsauksmes vārds.
1.  Klau, vai tas nav dzērvju atvadu sauciens savām vasaras mājām 

purvā?
2. Jā, šķiet, tev taisnība!
3. Paldies, tā jau es domāju! 

9.  Vārdu rindā visos vārdos ir pozicionālās skaņu pār mai-
ņas.
1. sagriezts, upe, atlabt, klajš
2. nav, mežs, spilgts, gaudojošs
3. uzvārds, izteicējs, Šmits, divpadsmit

10. Dotās vārdu rindas vārdos ir pareizrakstības kļūdas.
1.  Apvienotie Arābu emirāti, Latvijas Lauksaimniecības universi-

tāte, žurnāls “Ilustrētā vēsture”, Otrais Pasaules karš
2. nolūzt (ko darīt?), jālūzt, lūstošs, lūzšana
3. saozdams, noplēzdams, atgriezdamies, sabozdamās

11. Dotajos teikumos prievārda lietojums ir pareizs 
1. Otrpus ceļam redzama veca baznīca.
2. Dēļ plūdiem mājas uzceltas tālāk no Mēmeles krasta.
3. Nedēļu priekš  Ziemassvētkiem notiek telpu uzpošana.

A. 1. 
B. 2. un 3. 
C. Visi

A. Neviens 
B. 1. un 2. 
C. 3.

A. 3. 
B. 1. un 2. 
C. Nav

A. 1. un 3. 
B. 2. 
C. Nesaista

A. 1. un 2. 
B. 2. un 3. 
C. 1. un 3.

A. 1. un 3. 
B. 2. un 3. 
C. Visās

A. 1. un 2. 
B. 1. un 3. 
C. Visās

A. 1
B. Visos
C. 3.
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Valoda un sabiedrība
45. uzdevums. Lasi atziņas un kopā ar klasesbiedriem apspried, 
kurām problēmām valodnieki pievērš uzmanību! 

1. Tautas dzīvības serde un kodols ir valoda.

(Kārlis Mīlenbahs, latviešu valodnieks)

2.  Latvijā kā valstī ar multilingvālu sabiedrību (vairāk nekā simts 
mazākumtautībām) ir būtiski svarīgi, lai valsts valoda, kas tiek 
noteikta, lai sabiedrību vienotu un sekmētu sabiedrības integrā-
ciju, būtu tikai viena.

(Jānis Valdmanis, latviešu valodnieks) 

46. uzdevums. Formulē virsrakstu esejai, kuru tu rakstītu par 
valodas nozīmi sabiedrības attīstībā un vienotības stiprinā-
šanā! Pamato, kāpēc izvēlējies tādu virsrakstu!

47. uzdevums. Aplūko attēlus un pasaki, par kuriem saziņas 
līdzekļiem tie vēsta! Uzraksti, kādi noteikumi jāievēro, izman-
tojot šos saziņas līdzekļus, un pasvītro tos nosacījumus, kurus 
tu ievēro vienmēr! Salīdzini veikumu ar klasesbiedriem!

48. uzdevums. Lasi interneta lietotājas pārdomas un Annika19 
komentāru! Raksturo abu tekstu atbilstību etiķetes prasībām! 
Uzraksti savu viedokli raksta autoram! 

Kāpēc cilvēki neatbild uz e-pasta vēstulēm? 

Nesaku, ka visi, bet daudzi, saņemot elektronisko vēstuli, neat-
bild. Es runāju par tām vēstulēm, kas ir tieši adresētas ar uzrunu, 
jautājumu vai aicinājumu. Dažreiz tas kļūst tik kaitinoši. Pilnīgi 
saprotams, ka ne visi jautājumi, kas tiek uzdoti, ir gaidīti vai patī-
kami, vai uzmanības vērti. Tomēr ticu, ka uz jebkuru jautājumu ir 
iespējama atbilde – īsa vai plaša un izsmeļoša, tieša vai izvairīga, 
manuāla vai automātiska, bet tā ir atbilde. Kaut vai: “Paldies, Jūsu 
vēstule saņemta!” Citādi sēdi un domā, vai vispār tā sasniegusi adre-
sātu...

Galīgi neatbalstu pārsūtāmās rindu vēstules, kas tagad kā sērga 
ir izplatījušās draugiem.lv portālā. Uz tām gan negaidiet nekādu 
reakciju, jo esmu dusmīga par cilvēku māņticību attiecībā uz pie-
bildēm – “pārsūti šo vēstuli vēl 30 cilvēkiem, un laime ienāks tavās 
mājās”. Come on, mīļie, nolaidieties uz zemes!

Tomēr jautājums paliek atklāts – kāpēc cilvēki neatbild uz vēs-
tulēm? Un tikai nesaki, ka esi tik aizņemts, ka nav laika. Pati labi 
zinu, ka tā ir universālākā atbilde, kad vienkārši sava slinkuma dēļ 
kaut ko negribi darīt.

• KONSULTĀCIJA •

Multilingvāla sabiedrība – 

daudzvalodīga sabiedrība. 

Integrācija – šeit: apvienoša-

nās vienotā veselumā, vienotā 

sistēmā; iekļaušanās kādā savie-

nībā, organizācijā, kopumā. 

Jānis Valdmanis
(1948)

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

16. uzd.

Kārlis Mīlenbahs 
(1853–1916)
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Annika19 komentārs

Mūsdienu paradokss: jo vairāk komunikācijas līdzekļu  , 
jo mazāk cilvēki komunicē  Manas domas: slinkums  Un vēl, 
maigi sakot, zemā interese par citu cilvēku domām, vēlmēm, intere-
sēm. Šobrīd visi ir pārāk koncentrēti uz savām problēmām. Varbūt 
krīze spēs kaut ko mainīt uz labo pusi un mēs atcerēsimies, ka bez 
dzīves lietišķās puses pastāv arī cilvēciskās attiecības? 

P. S. Vēl jo vairāk man žēl, ka mūsdienās reti kurš sūta papīra 
kartiņas

(Pēc interneta materiāliem)

49. uzdevums. Atrodi un izlabo 48. uzdevuma tekstā literārajai 
valodai neatbilstošas konstrukcijas!

50. uzdevums. Iepazīsties ar portāla lietošanas dažiem noteiku-
miem! Kuri noteikumi, tavuprāt, visbiežāk tiek pārkāpti? Raks-
tiski izsaki viedokli, kā uzlabot saziņu e-vidē!

Katrs portāla www.draugiem.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par 
jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem por-
tāla lietotājiem, piemēram, sava profi la datus, fotogrāfi jas, e-pasta 
sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas 
pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas 
informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.
draugiem.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotā-
jiem

•  informāciju (arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai 
nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu 
intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības; 

•  informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

•  informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettie-
sisku darbību veikšanu;

•  informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizska-
roša;

•  informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora 
vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

•  informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain 
letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

•  informāciju, kura ir pornogrāfi ska vai pārlieku erotiska;

•  visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla  
www.draugiem.lv normālu darbību un drošību.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

17. uzd.
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51. uzdevums. Lasi Ē. Kūļa feļetonu, noraksti iekrāsoto teksta 
daļu, saliec pieturzīmes! Nosaki teksta tematu, galveno domu, 
adresātu, komunikatīvo mērķi! 

Da jebkas, bet mēs rullēsim ķipa pa latviski

Tagad, kad mūsu zemi pērk un privatizē ārzemnieki, mēs savukārt 
privatizējam viņu valodas, un šie nedrīkst ne iepīkstēties. Mēs, pro-
tams, šo apstākli izmantojam, savā leksikā ar vieglu roku iekļaudami 
svešas valodas elementus. Un, kā saka, stāviet pie ratiem, jūs mums 
nekā nevarat padarīt. “Va-a-a-u! Būs akšen bīč pārtī, kur reāls fīlings 
un šovs, kruti veči un spicas beibes!” “Bet kā tev ar šanci?” “Sorī, 
sanāca fi gņa. Tendējos uz bek dziedātāju, bet kastingā paliku lūzeros.”

Vai vecajai labajai latviešu valodai, izdarot šādu pienesumu, neie-
lejam tās dzīslās jaunas, svaigas asinis? Apsveicama arī mūsu vēlme 
valodā jau sensenis esošajiem vārdiem piešķirt jaunu, līdz šim nebi-
jušu jēgu, piemēram, rullēt. Kādreiz ar darbības vārdu rullēt apzī-
mēja veļas gludināšanas veidu un tīrumu pielīdzināšanu pēc vasarāju 
iesēšanas. Jaunu, mūsdienīgu saturu droši esam piešķīruši arī vār-
dam uzvārīties, jo, raugi, nenokļūstam vis katlā, bet šī darbība mums 
nozīmē pelnīt reālu piķi. 

Mūsu valoda no dienas dienā kļūst daudz bagātāka un ar to arī 
varam lepoties Turklāt tā pauž ka latvietis ir ne vien krājīgs un 
taupīgs bet arī kareivīgs ja sava valoda jāaizstāv Piemēram darbī-
bas vārdam sist vien ir septiņdesmit septiņi sinonīmi Cik gadsim-
teņus neesam situšies lai šos vārdus izveidotu un celtu saulītē Bet 
tādus kas nesaprot ka valodas bagātinātāji ir jāprezentē un jāgratulē 
mēs varam nosaukt par muļķi trīsdesmit divos veidos to apliecina 
1964 gadā izdotā Latviešu sinonīmu vārdnīca

Vot tā Rullēsim mīļie tādā formātā uz priekšu un būs reāli ok

(Pēc preses materiāliem)

52. uzdevums. Atsauc atmiņā vārdu krājuma iedalījumu! Atrodi 
51. uzdevuma tekstā 7 piemērus dažādiem leksikas slāņiem! 

 

PĒC CILMES

mantotā leksika aizgūtā leksika

PĒC STILISTISKĀ LIETOJUMA

neitrālā leksika

paaugstināta stila vārdi

stilistiski ekspresīvā leksika

pazemināta stila vārdi

VĀRDU KRĀJUMA IEDALĪJUMS 
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53. uzdevums. Sagrupē dotos vārdus tabulā pēc parauga! Salī-
dzini paveikto ar atbildi CD 18. uzdevumā! 

PARAUGS

Neitrālā leksika

Ekspresīvā leksika

Poētismi Sarunvalodas 
vārdi

Vienkāršrunas 
vārdi Barbarismi Vulgārismi

harmonikas ermoņikas

harmonikas, spēlēt, vecis, nāsis, zakuska, mužiks, bāba, snīpis, 
pārspēkot, klejot, stariks, uzvinnēt, štampele, smāķis, sieviete, 
zīmogs, skaists, sarmmatis, tarkšķis, sievieša gabals, vazāties, 
smēre, valkāties, ņemt pušu, ziede, zirgs, ēdiens, deguns, rumaks, 
arājiņš, daiļš, kožamais, rijamais, muldoņa, meitietis, smuks, kle-
peris, ermoņikas, uzvarēt, pļāpa, vīrs, večuks, staipīt, puisietis, 
sirmgalvis

54. uzdevums. Uzraksti divus nelielus jaunrades darbus par 
tematu “Satikšanās gadatirgū”: pirmo – izmantojot 53. uzde-
vuma tabulā iekļautos neitrālās leksikas vārdus, otro – izman-
tojot ekspresīvās leksikas vārdus! Salīdzini un raksturo abu 
tekstu atšķirības! 

PĒC PROFESIONĀLĀ LIETOJUMA

PĒC TERITORIĀLĀ LIETOJUMA

PĒC VĀRDU KRĀJUMA 

VĒSTURISKĀ MAINĪGUMA

termini

apvidvārdi vecvārdi

profesionālismi

jaunvārdi

PĒC SOCIĀLĀ LIETOJUMA

slengismi

vienkāršrunas vārdižargonismi barbarismi

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

18. uzd.
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55. uzdevums. Izpildi testu, izvēloties apvidvārdam atbilstošu 
literārās valodas vārdu! Mēģini izskaidrot, kā varētu būt radies 
apvidvārds! 

1. siena kaza
• nerātna meitene
• sienāzis
• blusa

2. šķerbs
• neglīts
• nelabs
• skarbs

3. zīķēt
• skatīties
• zīmēt
• ziepēties

4. sprēga
• sastrēgumstunda
• dzirkstele
• pļāpa

5. depīgs
• uzmanīgs
• iedomīgs
• drukns

6. skripsts
• circenis
• troksnis
• pirmklasnieks

7. kalcenis
• kartupelis
• kalns
• cilpa

8. maltavas
• sarunas
• dzirnavas
• rotaļas

9. balēt
• pālēt 
• dziedāt
• sadalīt

10. mastīt
• uztīt
• pamāt
• adīt

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

19. uzd.

56. uzdevums. Iesaisti 55. uzdevuma katru apvidvārdu teikumā 
pēc nosacījumiem:

 1) vienkāršs nepaplašināts teikums; 

 2) vienkāršs paplašināts teikums; 

 3) salikts sakārtots teikums; 

 4) salikts pakārtots teikums; 

 5) jaukts salikts teikums; 

 6) teikums ar vienlīdzīgiem palīgteikumiem; 

 7) teikums ar vienlīdzīgiem divdabja teicieniem; 

 8)  teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo 
vārdu; 

 9) tiešās runas teikums; 

10) teikums ar savrupinājumu!
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57. uzdevums. Atrodi vecvārdiem atbilstošus literārus vārdus! 
Uzraksti katram vecvārdam savu izdomātu jaunvārdu!

1. sieksta A allažība

2. sētnieks B godībnieks

3. sīknauda C timpas

4. skolotājs D skolmeistars

5. viesis E kārta

6. dzimums F ira

7. cīņa G namiķis

8. skurstenis H cīkstiņš

9. esamība I dūmeklis

10. ikdienība J bluķis

58. uzdevums. Saceri dzejoli, kurā izmanto 57. uzdevumā izvei-
dotos jaunvārdus! Iepazīstini ar paveikto klasesbiedrus!

59. uzdevums. Skaidro tekstā izcelto sarunvalodā lietoto salik-
teņu nozīmi! 

“Āmurgalva kas āmurgalva!” pats pie sevis pukojos. Vai tad neva-
rēju kā visi normāli cilvēki vakar pāris minūtes pasēdēt pie grāmatas 
un iemācīties tās sasodītās formulas? Nevajadzētu kā zaķpastalam 
tagad te, pie direktora kabineta durvīm, trīcēt! Skaidri zinu, ka šefs, 
savā kazbārdiņā smīnot, atkal teiks: “Vīrs kā ozols, komandas cen-
tra uzbrucējs, bet vienkāršas formulas nevar iemācīties!” Varu jau, 
varu, bet... Labi, esmu es tukšgalvis, taču tā svilpaste, kas sēž 
priekšējā solā, arī nav labāka, jo vienīgais, ko mana izmisuma sakarā 
varēja pateikt: “Mācīties vajag, mācīties vajag!” Labi, labi! Kad pati 
lūgs man domrakstā kļūdas izlabot, tad es arī lepni pateikšu: “Mācī-
ties vajag!” Būs dots pret dotu! Lai padreb tad kā diegabikse, lai 
saprot, ko nozīmē auksti sviedri uz pieres! 

60. uzdevums. Uzraksti salikteņus, kas apzīmētu cilvēka rak-
stura iezīmes: negatīvists, kritizētājs, optimists, melis, iedves-
motājs! Izmanto dzīvnieku un priekšmetu nosaukumus!

61. uzdevums. Izmanto 60. uzdevumā izveidotos salikteņus un 
uzraksti skolēnu dialogu! Nolasi savu veikumu un formulē dia-
loga tematu!

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

20. uzd.
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62. uzdevums. Izmanto shēmu 44.–45. lpp. un analizē 61. uzde-
vumā uzrakstītā dialoga leksiku! Secini, kuri leksikas slāņi ir 
tavā darbā, salīdzini secinājumus ar klasesbiedriem!

63. uzdevums. Lasi K. Vērdiņa dzejoli un izraksti no tā termi-
nus! Skaidro terminu nozīmi un nosaki, kurā zinātnes nozarē 
atbilstošo terminu lieto! 

Kārlis Vērdiņš

Telegramma 

NERAKSTIET DZEJOĻUS BEZ PIETURZĪMĒM
IZSAUKUMA ZĪME

PIETURZĪMES IR KĀ POGAS PIE APĢĒRBA KO-
MATS KĀ SĀLS PUTRĀ KOMATS KĀ OSA PIE
KRŪZĪTES PUNKTS

KATRS KOMATS KOMATS KATRS PUNKTS KO-
MATS KATRA IZSAUKUMA ZĪME DOMUZĪME
TIE IR JŪSU DZEJOĻA KAULI KOMATS JŪSU
DZEJOĻA LUKSOFORI UN SEKUNŽU RĀDĪTĀJI
PUNKTS 

KAS ATMET PIETURZĪMES KOMATS TAS DRĪZ 
ATMETĪS GARUMZĪMES UN MĪKSTINĀJUMUS
KOMATS TAD JAU SĀKS IZLAIST SAIKĻUS UN 
PARTIKULAS KOMATS UN VISBEIDZOT NOGA-
LĒS VALODU PAŠU KOMATS UN TAD CILVĒKS
VAIRS NEBŪS CILVĒKS KOMATS BET BAUROS
KĀ LOPS TRĪS IZSAUKUMA ZĪMES

BET KOMATS JA JUMS KOMATS DĀRGIE DRAU-
GI KOMATS IR ATŠĶIRĪGS VIEDOKLIS KOMATS
TAD NEKAVĒJIETIES IZTEIKT TO KOLS RAK-
STIET UZ KĀRLIS ZEMSVĪTRA VERDINS ETA 
HOTMAIL PUNKTS COM KOMATS UN ES JUMS
SALIKŠU VISUS PUNKTUS UZ I PUNKTS

64. uzdevums. Pārveido savu sacerēto dzejoli 58. uzdevumā pēc 
K. Vērdiņa dzejoļa parauga! Salīdzini abus dzejoļus! Kādas jau-
nas nianses ieguva tavs teksts? 
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65. uzdevums. Novērtē savas prasmes pašvērtējuma kartē pēc 
parauga! 

Kritēriji:
• labi protu; 
• vēl īsti neprotu; 
• pats/pati varēšu apgūt; 
• man nepieciešama konsultācija par ... .

PARAUGS

Kritēriji/
temats

Teksta 
veida no-
teikšana

Teksta 
temata/
galvenās 
domas for-
mulēšana

Vārdšķiru, 
to grama-
tisko ka-
te goriju 
noteikšana

Teikuma 
pēc uzbū-
ves noteik-
šana

Teikuma 
sintaktisko 
sakaru no-
teikšana

Vārda 
fonētiskās 
analīzes 
veikšana

Vārdu 
pareiz-
rakstības 
ievērošana

Pareizu 
pieturzīm-
ju lieto-
šana

Labi 

protu

66. uzdevums. Lasi un turpini iesāktos teikumus, izvēloties 
pareizo variantu!

1. Elektroniskajā sarakstē …
 ir jāievēro etiķete/nav jāievēro etiķete.

2. Pēc cilmes vārdu krājumu iedala …
 mantotā un iegūtā leksika/mantotā un aizgūtā leksika.

3.  Neitrālā un stilistiski ekspresīvā leksika ir vārdu krājuma iedalī-
jums pēc...

 sociālā lietojuma/stilistiskā lietojuma. 

4.  Paaugstināta stila vārdi un pazemināta stila vārdi pieder …
 stilistiski ekspresīvajai leksikai/neitrālajai leksikai.

5.  Pēc profesionālā lietojuma vārdu krājumu dala …
 jaunvārdos un vecvārdos/profesionālismos un terminos.

6.  Slengismi (žargonismi, barbarismi, vienkāršrunas vārdi) ir vārdu 
krājuma iedalījums pēc ...

 sociālā lietojuma/vārdu krājuma vēsturiskā mainīguma. 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

21. uzd.



50 LATVIEŠU VALODA 12. KLASEI

VALODA UN SAZIŅA
saziņas veidi, monologs, dialogs un polilogs

Saziņas veidi 
67. uzdevums. Izpēti shēmu par saziņas jeb komunikācijas ieda-
lījumu! Lasi tekstu un atrodi piemērus atšķirīgiem saziņas vei-
diem!

SAZIŅA JEB KOMUNIKĀCIJA

Pēc saziņā izmantotajiem 

līdzekļiem
Pēc saziņas apstākļiemPēc saziņas formas Pēc dalībnieku skaita

verbālā privātā

mutvārdu monoloģiskā

neverbālā ofi ciālā

rakstveida poliloģiskā

dialoģiskā

Bija pienākusi sen gaidītā diena, kad pie manis ciemos ieradās 
draudzene no Londonas. Vēl iepriekšējās dienas vakarā biju saņēmusi 
e-pastā vēstuli, kas apstiprināja – jā, viņa ieradīsies drīz. Nolēmu 
sagaidīt viņu jau lidostā. Piezvanīju un izsaucu taksometru, nosaucot 
savu adresi un tālruņa numuru. Dispečere monotonā balsī paziņoja, 
ka tad, kad taksis piebraukšot, viņa zvanīšot. 

Ceļā uz lidostu klausījos laika ziņas – tās vēstīja, ka turpmākajās 
dienās laiks būs lielisks. Tad radio ēters piedāvāja trīs jauno modes 
mākslinieču sarunu par tendencēm šīs sezonas garderobē. Ar šoferi 
diskutēju par pēdējo jaunāko fi lmu, kas raisījusi gan skatītāju, gan 
kinokritiķu milzu interesi. Taksometra šoferis dievināja galvenās 
lomas atveidotāju, tāpēc 10 minūšu garumā bez apstāšanās pārstās-
tīja visu aktrises radošo biogrāfi ju.

Un re, tur jau bija redzama norāde – pagrieziens uz lidostu! 
Stāvēju un gaidīju, lūkojoties uz to pusi, kur vajadzēja tūlīt, tūlīt 

parādīties manai draudzenei. Vēl sekunde, un tur jau viņa bija – māju 
viņai ar roku, sūtīju gaisa bučas, viņa kaut ko man māja pretī. Jā, 
sapratu – viņai jāpaņem bagāža! Pavēros apkārt – tik daudz sirsnīgu 
atkalredzēšanās apskāvienu, rokasspiedienu, sajūsmas saucienu un 
prieka. Beidzot arī mana draudzene bija manos apskāvienos, un es – 
viņas! Mūsu brīvdienas varēja sākties!

SAZIŅA 

(pēc izmantotajiem 

līdzekļiem):

verbāla

neverbāla

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

22. uzd.
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68. uzdevums. Atsauc atmiņā, kas ir verbālā un neverbālā 
saziņa! Izpēti piemērus un secini, kura ir verbālā un kura ir 
neverbālā saziņa! Nosauc pazīmes, kas par to liecina!

1.  

2.  
Pasaule ir pilna ar zīmēm. Zīmes izpaužas dažādos veidos, piemē-

ram, uz ielām un ceļiem ir izliktas satiksmes zīmes, skolēnu sekmes 
tiek vērtētas ar skaitļiem, kurus sauc par atzīmēm utt. Mūzika tiek 
pierakstīta ar nošu zīmēm, kas apzīmē skaņas. Cilvēku pozas, žesti, 
mīmika darbojas kā sazināšanās zīmes. Faktiski ir grūti atrast dar-
bības sfēru, kurā nebūtu zīmju.

Vienu un to pašu zīmi var iemiesot dažādos materiālos veidos, 
taču materiāls neveido zīmes būtību. Burtus var rakstīt ar tinti uz 
papīra vai iekalt akmenī, no tā teksta nozīme nemainās.

(Pēc M. Kūles un R. Kūļa “Filosofi jas”)

69. uzdevums. Strādājiet grupā, ievērojot norādījumus! Paskaid-
rojiet žesta izvēli! Seciniet, cik viegli vai grūti atveidot dažādas 
nozīmes nianses ar žesta palīdzību!

1. grupa – iejūtieties skolotāja lomā un 
izveidojiet žestus, kas apzīmētu:

2. grupa – izveidojiet skolēnam 
raksturīgus žestus, kas apzīmētu:

1) aizrādījumu – skolēnam nav mājasdarba;

2) aizrādījumu par sarunāšanos stundas laikā 

ar klasesbiedru;

3) uzaicinājumu nākt pie tāfeles;

4) uzslavu par labu mutisko atbildi!

1) zinu pareizo atbildi;

2) vēlos atbildēt, bet neesmu pārliecināts, ka 

atbilde ir precīza;

3) nevēlos atbildēt;

4) izskanējušais viedoklis ir interesants!

70. uzdevums. Aplūko zīmējumus un uzraksti teikumu par katru 
zīmējumu rindu! Lasi skaļi uzrakstītos teikumus un klasē secini, 
pēc kuras zīmējumu rindas veidotie teikumi bija līdzīgāki, pēc 
kuras – atšķirīgāki! Pamatojiet, kāpēc!

1) 2) 3)

1) 2) 3) 4) 

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

23. uzd.

1. zīmējums teikuma 
izveidei.

2. zīmējums teikuma 
izveidei. 
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71. uzdevums. Strādājiet pārī! Iepazīstieties ar latviešu valo-
das daktilo zīmju alfabētu! Izdomājiet vārdu, kas raksturo jūsu 
šīs dienas noskaņojumu, un parādiet to klasesbiedriem, lai viņi 
atmin! Seciniet, vai jums bija viegli vai grūti sazināties zīmju 
valodā!

• KONSULTĀCIJA •

Daktilās zīmes – zīmes, kas 

ar specifi sku pirkstu kombinā-

ciju palīdzību apzīmē verbālajā 

valodā lietojamos burtus.

• KONSULTĀCIJA •

Nedzirdīgo zīmju valoda ir 

komunikācijas sistēma, kurai 

raksturīga sava, no verbālās 

valodas atšķirīga gramatiskā 

struktūra. Minimālā nedzirdīgo 

zīmju valodas vienība ir žests 

jeb manuālā zīme, kas kalpo kā 

patstāvīga informācijas nesēja. 

Manuālās zīmes materiālo struk-

tūru veido vairāki komponenti 

(rokas forma, rokas stāvoklis, 

zīmes veidošanas vieta, kustība). 

Daktilās zīmes ir savdabīga pār-

ejas forma starp rakstīto valodu 

un nedzirdīgo zīmju valodu. 

SAZIŅA 

(pēc saziņas formas):

mutvārdu

rakstveida

72. uzdevums. Lasi tekstus un secini, kurš saziņas veids pēc for-
mas tajos tiek izmantots! Paskaidro, kādas kļūdas saziņā veido-
jas un kāpēc tās rodas!

1.  
Pie baznīcas viņu satika pazīstams saimnieka dēls, kas viņu svei-

cināja un jautāja, kā ejot. 
Jānis izvilka pulksteni no ķešas, paskatījās tajā un atbildēja: 
“Pusviens.”
“Kā labi iet, es prasu!” pazīstamais iesaucās.
“Ak tā,” Jānis atteica. “Kā tad, pa rasu, pa rasu.”
“Kas par rasu!” kaimiņš kliedza. “Pagāns, tev laikam ausis aiz-

kritušas!”
Un tiešām, tā bija. Caur pēdējiem vārdiem uz Jāni darīti uzma-

nīgi, vairāk pazīstamu puišu apstājās ap viņu un sāka ar to runāt. 
Bet Jānis visiem deva tik greizas atbildes, ka drīzi vien neviens 
vairs nevarēja šaubīties, ka Jānis piepeši kļuvis gandrīz pavisam 
kurls.

(Rūdolfs Blaumanis. “Brīnuma zālīte”)
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2.  

SAZIŅA 

(pēc saziņas apstākļiem)

privātā

ofi ciālā

3.  
– Saki man, kas saskaldīja atomu?
– Goda vārds, tas nebiju es. Droši vien tie bija kādas citas klases 

zēni!

73. uzdevums. Aplūko ikdienas saziņā lietotās emocijzīmes! 
Paskaidro, ar kādu nozīmi rakstītajā tekstā (piemēram, īsziņa, 
e-vēstule, zīmīte) tiek lietotas šīs zīmes! Salīdzini atbildes ar 
klasesbiedriem un secini, vai visi domā vienu un to pašu! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

74. uzdevums. Atsauc atmiņā un pastāsti, kas ir privātā saziņa 
un kas ir ofi ciālā saziņa! Aizpildi tabulu pēc parauga! 

PARAUGS 

Atšķirīgās pazīmes Kopīgās pazīmes

Privātā saziņa Ofi ciālā saziņa Privātā un ofi ciālā saziņa

... ... ...

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

24. uzd.

Jums 
atļauts dzīvot 

vēl vi
enu diennakti. 

Vairāk palīdzēt 

nevarēšu. 

Viesnīc
as 

administr
atore

Ātri un kvalitatīvi paveiksim jebkuru haltūru. Zvanīt pēc darba 23322332

Palīdzēšu 

novājēt. Apēdīšu 

jūsu brokastis, 

pusdienas, 

vakariņas. 

Students Bērziņš – 

53452534
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75. uzdevums. Lasi sarunas! Raksturo tās un secini, kura no 
sarunām ir privāta, kura – ofi ciāla! Formulē abu sarunu komu-
nikatīvo mērķi!

1. saruna
Skaļi iezvanījās telefons. 

Mazliet sagurušām kustībām 
Lita pacēla klausuli.

– Redakcija, – viņa klusi teica.
– Prozas nodaļa? – jautāja asa 

sievietes balss.
– Nē, kultūras nodaļa, – Lita 

atbildēja.
– Aizpurietes kundze?
– Nē. Ar jums runā Lita Za -

riņa. 

2. saruna 
Vēlreiz spalgi iezvanījās tele-

fons. Lita pacēla klausuli.
– Kultūras nodaļa klausās, – 

viņa sacīja.
– Tu? – atskanēja patīkama 

vīrieša balss. – Lita? 
– Es.
– Hello! Šeit Ilmārs!
– Tā jau es domāju!
– Ko tu nesveicinies?
– Čau, čau!
– Ko tu domāji?
– Ka tu man piezvanīsi.
– Tātad gaidīji?
– I jā, i nē.
– Kādēļ nē?

(Pēc Egila Lukjanska “Atliktais laiks”)

76. uzdevums. Lasi ieteikumus un komentē, kurai saziņai – 
privātajai vai oficiālajai – tie ir vairāk raksturīgi! Paskaidro, 
kuri ieteikumi jāņem vērā gan privātajā, gan oficiālajā sa -
ziņā!

1. Sazināšanās ar elektroniskā pasta starpniecību, tāpat kā jeb-
kurš cits rakstisks sazināšanās veids, izmantojot internetu, diemžēl 
ir viens no vēsākajiem sakaru veidiem. Tāpēc pacentieties ofi ciālo 
toni papildināt ar nelielu devu cilvēciskā siltuma. Piemēram, novē-
liet labu rītu ofi ciālā sveicināti vietā, pieturzīmju lietojumā izman-
tojiet ne tikai punktus, bet arī izsaukuma zīmes. Atcerieties, ka cil-
vēku pieņemts uzrunāt vārdā un vēstule bez adresāta pieminēšanas 
izskatās ļoti sausa. Ja runa ir par videokonferencēm, neaizmirstiet 
pirms to sākšanās paraudzīties spogulī un parūpēties par savu ārējo 
izskatu.

2. Nepieciešams jau iepriekš defi nēt sava vēstījuma pamatdomu 
un censties iekļauties nelielā apjomā – vienā vai vairākos teikumos. 
Cieniet savu sarunu biedru laiku!

3. Tas, ka ļaujat sarunu biedram izteikties pirmajam, ir jūsu 
priekšrocība – uzklausot viņu, jūs sapratīsiet, kuras sarunu tēmas ir 
piemērotākas, no kura skatpunkta sākt apspriest svarīgākās problē-
mas, bet kurus tematus nevajadzētu pieminēt.

4. Ja esat apsolījis, ka atbildi sniegsiet līdz pulksten 14.00, vēlā-
kais, 13.59 tai jābūt uzrakstītai un nosūtītai. Termiņu ievērošana 
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nav viegla, taču tiek augsti vērtēta. Ja jūtat, ka tiešām nepaspēsiet ko 
izdarīt laikā, brīdiniet par to adresātu, atvainojieties un informējiet, 
kad gaidīt solīto informāciju.

(Pēc interneta materiāliem)

77. uzdevums. Iepazīsties ar viedokli par anonīmo saziņu inter-
netā! Formulē savu viedokli šajā jautājumā, norādot pozitīvo 
un negatīvo anonīmajā saziņā! Organizējiet klasē diskusiju “Vai 
mūsdienās pastāv iespēja palikt anonīmam?”! 

1. Psiholoģe Marija Ābeltiņa
Vai tiešām internets ir anonīms? Tikpat labi mēs varētu jautāt, 

vai uz ielas mēs esam anonīmi. Ļoti nosacīti. Vislielākā atšķirība 
starp virtuālo saziņu un mutvārdu saziņu – internetā mēs atstājam 
praktiski neizdzēšamas pēdas, līdzīgi kā mūsu priekšteči uz alu sie-
nām.

(Pēc interneta materiāliem)
2. Bibliotekāre Rita Lavendele
Internets piedāvā tādas komunikācijas iespējas, kādas cilvē-

kam vēl nekad nav bijušas. Komunikācija kļūst par templi, ko 
balsta interneta lappuses, portāli, diskusiju lapas un bezmaksas 
e-pasta kastītes. Datoru virtuālajā vidē nepastāv līdz šim būtis-
kie dzimuma, rases, tautības, dzīves vietas, sociālā stāvokļa un 
citi priekšstati, katrs var kļūt par jebko. Komunikācija kļūst ano-
nīma, globāla, bezpersoniska, iluzora un šķietami droša. Inter-
nets piedāvā ko tādu, ko varētu saukt par anonīmo atklātību.
Taču tajā pašā laikā – nekad nav bijis tik viegli pazaudēt sevi, infor-
mācijas lielceļā nav vērtību kritēriju, ātruma ierobežojumu, vecuma 
cenzu, gaumes, stila, humānisma un citu noteikumu.

(Pēc interneta materiāliem)

78. uzdevums. Lasi tekstus un salīdzini tos pēc saziņas dalīb-
nieku skaita! Nosaki teikumu uzbūvi un raksturo jēdzieniskās 
attieksmes 2. tekstā!

1.  
Saša pasūtīja visiem desiņas ar karstiem kāpostiem un alu, bet 

Francis tikmēr metās kaismīgā diskusijā.
– Ja drīkstu uzrunāt uz “tu”, – un viņš vērsās pie Šmita, – tu 

spēlēji tīri labi, bet es nesaprotu, kāda velna pēc strādniekiem rādīt 
pasaku lugu? Strādnieku teātris taču ir cīņas teātris, vai ne?

– Pirmkārt, tas ir gabals bērniem, – Šmits teica. – Galu galā – arī 
strādniekiem ir bērni… Drīz jau beigsim… Pirmizrāde bij otrajos 
Ziemassvētkos. Tā jau arī ir saulgriežu pasaka.

– Bērniem? Un kāpēc tad mēs gājām? – iesaucās Francis.
– Vai tad tev nepatika? – iejaucās Rabācs.

SAZIŅA 

(pēc dalībnieku skaita):

monoloģiskā

dialoģiskā

poliloģiskā
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– Nē, patika! – Francis turpināja. – Bet tā ir poētiska drāma inte-
lektuāļiem, ciktāl nu katrs to saprot… Bērniem ir sižets. Strādnie-
kiem tur nav ko darīt.

– Nu tu, ģēnij, šauj pār strīpu! – iesaucās Šmits. – Pirmizrādē 
teātris bij pilns ar strādniekiem! Un viņi redz tālāk un dziļāk par 
sižeta virskārtu! Kādi aplausi! It īpaši, kad uznāca Rainis! Varbūt es 
arī nespēlēju teicami, bet strādniekiem… Velns ar ārā, kas tad viņu 
garu pacilās, ja ne mēs?

(Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. “Čaks”)

2.  

Sleja ir viltīgs žanrs. Tajā ir daudz vairāk ierobežojumu un nosa-
cījumu, nekā ir sastopams esejā vai komentārā. Sleja izliekas, ka ir 
tiešs reaģents uz kādu jutīgu punktu rakstītāja pilsoniskajā tempe-
ramentā, kaut bieži vien tā teritorija skar arī dvēseli un personību. 
Taču skaidrs – izteiksmes veids pieprasa lakonismu un saasinājumu, 
noteiktu fokusu. Paskaidrojumi, daiļrunīgi komentāri, intelekta 
zvārguļi un faktu krelles slejā neietilpinās. Šķietami sleja ir pilso-
niska reakcija uz parādībām, kas ir ārpus manis, taču rasas punkts 
atrodas manī. 

(Pēc Gundega Repšes “Pilsoniskā rasa”)

3.  

– Mārtiņ... 
– Nevajag man te uzreiz mārtiņot...
– To visu tā tantīte.
– Kāda tantīte?
– Tā, kurai tas maisiņš ar miltiem saplīsa.
– Nepieleca...
– Viņa sastāstījusi, ka tu un Pēteris, un Kurts ... Uzbrukuši...
– Common... Tu tāpēc brauci šito ceļa gabalu? Tantītes dēļ?
– Mārtiņ, es nezināju, ka tu vari būt tāds.
– Kāds?
– Nu, šausmīgs... un svešam cilvēkam... tai tantei uzkliegt, lai 

vācas...
– ???
– Nu, lai lasās... vecam cilvēkam... tā uzkliegt...
– Jā, ka nograb.

(Sandra Vensko. “Vāvere”)

79. uzdevums. Lasi vēlreiz 78. uzdevuma tekstus un skaidro 
izcelto vārdu nozīmi, nosaki to iedalījumu pēc cilmes un sti-
listiskā lietojuma! Atrodi un izskaidro vienu frazeoloģismu! 
Atrodi vienu vai divas metaforas!
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Monologs
80. uzdevums. Iepazīsties ar informāciju par monologu! Strādā-
jiet pārī un izveidojiet monologam raksturīgāko pazīmju pira-
mīdu, sākot ar svarīgāko pazīmi!

Monologs ir vienas personas runa, kuru veidojot autors negaida sarunas biedra 

atbildi. Parasti šis vārds saistās ar daiļliteratūru vai skatuves mākslu, un to izmanto 

tēlojamās personas domu, izjūtu, pārdzīvojumu, kā arī rakstura savdabības atklās-

mei. Šāds monologs parasti ir samērā gara nepārtraukta vienas personas runa, kas 

veidota pēc noteiktas kompozīcijas, piemēram, kāda literāra tēla monologs; aktiera 

spēle monoizrādē; dziedājums (operā), kas nav saistīts ar citu personu replikām 

u. tml. Arī publiska runa ir uzskatāma par monologu, jo tā ir viena cilvēka runa, 

kas paredzēta plašākai publikai. Īpašs monologa veids ir t. s. iekšējais mono-
logs – pārdomas sevī, iekšējā runa. Tā nav paredzēta saziņai ar citiem cilvēkiem, 

bet nodrošina personas domāšanas procesu. 

Monologs pēc struktūras un izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem atšķiras no 

citiem saziņas veidiem:

 1)  tas ir kompozicionāli pārdomāts; monologa kompozīcija var būt ļoti 

dažāda, tomēr tai ļoti precīzi ir jāatspoguļo monologa galvenā ideja;

 2)  teksta struktūra ir viengabalaina;

 3)  monologā biežāk sastopami gari teikumi, kā arī saliktu teikumu kon-

strukcijas;

 4)  teikumiem raksturīgs pilns gramatiskais centrs;

 5)  lielākoties tiek izmantoti stāstījuma un izsaukuma teikumi;
 6)  monologā biežāk nekā citos saziņas veidos sastopami retoriski jautājumi;
 7)  tiek izmantota uzrunas konstrukcija – monologa runātājs mēdz uzru-

nāt sevi vai arī plašāku klausītāju auditoriju;

 8)  bieži tiek izmantoti vienskaitļa 1. un daudzskaitļa 3. personas vietniekvārdi;

 9)  monologā ir sastopamas partikulas un izsauksmes vārdi, kas pauž emocijas; 

10)  darbības vārds bieži tiek lietots nākotnes formā.

Monologs ir saziņas veids, kurā tiek akcentēts runas autors, tāpēc tajā ir svarīgi 

izmantot tos valodas līdzekļus un izteiksmes paņēmienus, kas tam ir raksturīgi. 

(Pēc Intas Urbanovičas pētījumiem)

81. uzdevums. Lasi tekstu! Atrodi un nosauc monologam rakstu-
rīgās pazīmes un pamato tās ar piemēriem! Uzraksti atziņu, kas 
sākas ar vārdu nekad! 

Vienmēr tev būs bail… kaut ko pazaudēt un kaut ko iegūt. Vien-
mēr būs bail palikt vienam. Slikti, ja pēkšņi vari kļūt nevajadzīgs, ja 
vari būt lieks. Ne jau vienmēr cīņā ar dzīvi zaudē tikai vājie. Spēkam 
nav lielas nozīmes. Uzvaras gūt palīdz galvenokārt griba.

Vienmēr uz šīs zemes šalks jūras, tavu seju slacīs lieti, apde-
dzinās tuksnešu svelme un atvēsinās pirmais sniegs. Vienmēr būs 

• KONSULTĀCIJA •

Monologs – vienas personas 

runa, ko veido samērā apjomīgs 

noteiktas kompozīcijas teksts, uz 

kuru īpaši negaida vārdisku saru-

nas biedra reakciju.

• KONSULTĀCIJA •

Monoizrāde – izrāde, kurā 

spēlē tikai viens aktieris un viss 

izrādes saturs tiek atklāts mono-

logā.

1.
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trokšņainas pilsētas un klusas lauku mājas, skaļi tirgi, kur enerģis-
kas sievas piedāvās dārgas rozes, un būs aizmirstas mežu pļavas, kur 
vari saplūkt ziedus, lai pasniegtu savai meitenei vai arī aiznestu uz 
kapiem, kur guļ tavi piederīgie vai draugi.

Vienmēr pie tevis kāds atnāks un kāds no tevis aizies.
Vienmēr, kamēr tu dzīvosi, tu centīsies gūt laimi, varbūt tā arī 

nekad neuzzinot, kas ir laime un kādu to vēlējies gūt.
Vienmēr kaut kur blakus vai tālu būs cilvēks, kas tevi gaidīs. Tev 

tikai šis cilvēks jāatrod. Tev tikai pie šī cilvēka jāaiziet.
Tu kaut vienreiz dzīvē pateiksi – “es tevi mīlu”.
Tev kaut vienreiz dzīvē kāds pateiks – “es tevi mīlu”.
Vienmēr, kamēr dzīvosi, tu būsi cilvēks – tāds, kāds tu esi.

(Egils Lukjanskis. “Neuzvarētais”)

82. uzdevums. Lasi tekstu! Secini, ar kādiem līdzekļiem ir 
izteikta Olafa monologa emocionālā noskaņa! Salīdzini šo 
monologu ar 81. uzdevuma monologu! 

Olafs. Tu atceries, kādreiz... kad mēs bijām puikas. Sapņojām, ka 
kļūsim par alpīnistiem.

Reinis. Atceros.
Olafs. Rāpāmies tepat kokos, apkrāvušies ar virvēm un ķiverēm. 

Un ūdens pudelēm, gadījumam, ja uznāk sniegavētra. Pēdējā laikā es 
sapņos redzu kalnus... Tādus blāvi zilus, it kā miglā. Bet citreiz atkal 
spožus un krāsainus saules rietā... Tie ir īsti kalni, to es skaidri zinu. 
Un esmu gatavs tajos kāpt. Gluži viens, un neviens striķa gabaliņš 
man nav līdzi, pat kājas basas. Un es zinu, ka jāsper tikai viens solis, 
jāpaceļ rokas... Bet zinu arī, ka tas būs mans pirmais un pēdējais 
kāpums. Ka dzīvs vairs neatgriezīšos. Un es tur stāvu un domāju – 
var jau arī nekāpt, neviens taču nespiež. Bet tomēr zinu, ka kāpšu, 
un zinu, ka tā būs beidzamā reize. Un tad piepeši es it kā esmu jau 
tur, augšā, mežonīgā vējā un aukstumā, ko nejūtu. Jūtu tikai klints 
pamatu zem saviem pirkstiem. Un redzu... piepeši redzu visu zemi, 
visu, kas uz tās notiek. Visus cilvēkus un mājas, un laukus, pilsētas 
un tuksnešus, čūskas, kas lodā zem koku saknēm, un putnus, kas 
baros laidelējas virs ciematiem, visu līdz pēdējam sīkumam. Tā nu 
ir dīvaina sajūta – it kā visa dzīvā zeme nolikta tev priekšā, lai tu 
ar vienu skatienu varētu aptvert un ar vienu domu novērtēt. Un es 
uz to skatos un zinu – redz, kāpēc tas bija mans pirmais un pēdējais 
kāpiens. Lai es redzētu un saprastu...

(Lelde Stumbre. “Spalvas”)

83. uzdevums. Uzraksti radošo darbu “Zvaigznes monologs”! 
Strādājiet pārī un analizējiet viens otra uzrakstītā monologa 
struktūru un izmantotos izteiksmes līdzekļus pēc 80. uzdevumā 
minētajām pazīmēm! 
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Dialogs un polilogs
84. uzdevums. Lasi tekstu un secini, kā šī teksta uzbūve un 
izmantotie valodas līdzekļi atšķiras no 81. uzdevuma teksta! 

– Klau, tā sieviete.
– Kura?
– Neskaties uzreiz... tur stūrī pie galdiņa.
– Nu? 
– Man liekas, viņa mūs vēro.
– Beidz, tev ir paranoja.
– Viņa vispār te neiederas.
– Kā – neiederas?
– Nu paskaties, nē, neblenz! Neuzkrītoši. Redzi, kādas viņai bril-

les?
– Kādas?
– Dārgas.
– Sieviete kā sieviete. Nekā īpaša.
– Viņa mūs vēro, visu laiku.
– Tu domā, tava sieva viņu uzsūtījusi?
– Es neko nedomāju, bet man tas nepatīk.
– Man arī. Man arī.
– Kas?
– Man arī nepatīk. Ka tu visu laiku baidies.
– Labi, ka viņai nav fotoaparāta. 
– Es sākšu raudāt.

(Andra Neiburga. “Stum, stum”)

85. uzdevums. Atsauc atmiņā informāciju par dialogu! Salīdzini 
monologam un dialogam raksturīgās pazīmes un apkopo tās 
tabulā pēc parauga! Izmanto informāciju 80. uzdevumā!

• KONSULTĀCIJA •

Dialogs – divu vai vairāku per-

sonu saruna, kurā katrs iztei-

kums ir tieši adresēts sarunas 

biedram. 

Polilogs – vairāku personu sav-

starpēja domu apmaiņa, kurā 

visi sarunas dalībnieki ir vie-

nādi aktīvi, periodiski nonākot 

adresanta, adresāta vai vērotāja 

lomā.

• KONSULTĀCIJA •

Paranoja – psihisku traucē-

jumu kopums, kam raksturīgi 

murgi (bez halucinācijām), bet 

kas neizraisa pārmaiņas perso-

nībā.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

25. uzd.

Pazīmes:
• kompozīcija;
• teksta struktūra;
• teikumu garums;
• teikumu struktūra;
• teikumi pēc izteikuma mērķa;

• jautājumu veids;
• uzrunas konstrukcija;
• vietniekvārdu lietojums;
• palīgvārdu izmantošana; 
• darbības vārda laiks.

PARAUGS

Pazīmes Monologs Dialogs

Kompozīcija pārdomāta spontāna

...
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Dialogs ir divu personu saruna, kas parasti ir nejauša, iepriekš neplānota. 

Šāds saziņas veids ir raksturīgs ikdienas sarunvalodai. Tāpat par dialogu dēvē 

mākslinieciski veidotu sarunu daiļliteratūrā, piemēram, lugā. Lai dialogs būtu 

veiksmīgs, tā norises laikā ir jāņem vērā vairāki priekšnosacījumi, piemēram, 

jāuztur kontakts ar dialoga partneri, jāieklausās runātājā un jāuzdod jautājumi, 

kas prasa izvērstāku atbildi, jāļauj otram izteikties, noklausoties teikto līdz galam, 

jābūt pacietīgam un jāvairās no negatīvas attieksmes. Dialogā vēlams iesaistīties 

atbrīvoti, iedrošinot sarunas biedru ar laipnu skatienu, kādu labu vārdu vai inte-

resantu joku.

Dialogam ir raksturīgas vairākas pazīmes:

 1)  dialogs pēc kompozīcijas ir spontāns teksts, tāpēc tajā iespējama loģiska 

nobīde, nepabeigtas domas, negaidīts temata pārrāvums; 

 2)  dialoga struktūra ir divpusēja, proti, tajā iesaistās divi runātāji, kas pamī-

šus apmainās domām;

 3)  raksturīgs īsu teikumu lietojums;

 4)  teikumiem raksturīgas nepilnas struktūras, izmantoti aprāvumi, vārdu 

izlaidumi, noklusējumi;

 5)  bieži tiek lietoti jautājuma teikumi;
 6)  dialogam raksturīgi konkrēti jautājumi, ko nosaka sarunas brīža situā-

cija;

 7)  tiek izmantotas uzrunas konstrukcijas – galvenokārt tiek uzrunāts 
sarunas biedrs;

 8)  bieži parādās vienskaitļa 1. un 2. personas vietniekvārdi;
 9)  monologā ir sastopamas partikulas un izsauksmes vārdi, kas izsaka 

apgalvojumu vai noliegumu, pamudinājumu;

10) darbības vārds bieži tiek lietots tagadnes formā.

Polilogs ir ļoti tuvs dialogam, tam ir raksturīgas pārsvarā tās pašas pazīmes, 

tikai polilogā iesaistās vairāk nekā divas personas. Īpašs dialoga veids ir pole-
mika – publiska diskusija par kādu aktuālu tematu, kurā ir neierobežots dalīb-

nieku skaits.

(Pēc IntasUrbanovičas pētījumiem)

86. uzdevums. Lasi tekstu un nosaki polilogam raksturīgās pazī-
mes! Formulē poliloga tematu un uzraksti, kādu viedokli aizstāv 
poliloga dalībnieki! 

Skolotāju istabā Maigas Putniņas aizraušanās vairākkārt izsauca 
dzīvas debates. 

– Kāda jēga nākt agrāk uz skolu vai lieki sēdēt pēc stundām? 
Domājat, viņi jums teiks par to paldies? – vēstures skolotāja Zariņa 
spriedelēja.

– Es to nedaru par paldies. Katrā cilvēkā mīt mākslinieks, bērnos 
jo sevišķi. Nedrīkstam ļaut šai dzirkstelei izkvēlot, bet tiem, kuriem 
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spožs talants, tā jāiededz lielās liesmās. Jums vajadzētu redzēt, kā 
mirdz bērnu acis, ja viņiem padodas kāds zīmējums. Tā ir jaunrades 
laime, skaistākā no visām.

– “Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams,” – 
latviešu valodas skolotājs nocitēja Raini.

Bet jūsu pašas jaunrade? Kādreiz jūs slavēja par spējīgu portre-
tisti. – Vēsturniece ignorēja Kadiķa piebildi.

Šeit, skolā, es spēju dot vairāk, nekā sēdot darbnīcā un darinot 
viduvējus portretus. Kad sanāk mani kādreizējie audzēkņi, tagad jau 
pazīstami mākslinieki, un rāda savus darbus, man ir tāda sajūta, ka 
ikvienā no viņiem ir arī daļiņa no manis. 

Jūs, kolēģe, esat ideāliste, – vēstures skolotāja ironizēja. Viņa pati 
skolā neuzkavējās nevienu lieku minūti. (..)

Tad jau iznāk, ka mūsu skolā salasījusies īsta ideālistu kompā-
nija – skolotājs Caune, skolotāja Cīrule, skolotājs Kadiķis, mani arī 
varētu pie tiem pieskaitīt, – Ieva Līce smējās.

Tā ir jūsu darīšana, – vēsturniece nepadevās, – man šķiet, ka 
skolotājam drīkst būt arī sava personiskā dzīve. Uz redzēšanos līdz 
rītam!

(Zenta Ērgle. “Starp mums meitenēm runājot...”)

87. uzdevums. Strādājiet grupā! Izlozējiet saziņas veidu pēc 
dalībnieku skaita – monologs, dialogs, polilogs –, saceriet un 
uzrakstiet tekstu par tematu “Tagadne manai nākotnei”! Lasiet 
klasē savu veikumu, salīdziniet un apspriediet, kurā variantā ir 
izdevies veiksmīgāk atklāt tematu!

88. uzdevums. Noskaties skolēna CD diskusijas fragmentus 
(26. uzdevums)! Analizē tos pēc nosacījumiem: 
1)  raksturo katru diskusiju pēc saziņā izmantotajiem līdzek-
ļiem, pēc saziņas formas, pēc saziņas apstākļiem, pēc dalīb-
nieku skaita;

2)  formulē diskusijas tematu;
3)  raksturo katra diskusijas dalībnieka individuālo stilu;
4)  novērtē diskusiju pēc šādiem kritērijiem: argumentācija, 

valodas līdzekļi (sintaktiskie, leksiskie, morfoloģiskie), 
neverbālās izteiksmes līdzekļi, saziņas etiķete!

PARAUGS 

Kritēriji Dalībnieki

Argumentācija ------------- -------------- -------------- -------------- --------------

...

...

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

26. uzd.

MEKLĒ CD PIELIKUMĀ

27. uzd.
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 • MANA ZINĪBU DATNE • MANA ZINĪBU DATNE • MANA ZINĪBU DATNE •

89. uzdevums. Lasi tekstu un veic norādītos uzdevumus:

1)  nosaki teksta komunikatīvo mērķi;
2)  raksturo tekstu pēc saziņā izmantotajiem līdzekļiem, pēc 

saziņas formas, pēc saziņas apstākļiem, pēc dalībnieku 
skaita;

3)  atrodi tekstā vismaz trīs norādes par neverbālās izteiksmes 
līdzekļu izmantojumu;

4)  nosaki saziņā iesaistīto dalībnieku skaitu un raksturo viņu 
komunikatīvās attiecības;

5)  atrodi teksta daļu, kas atbilst monologam, un pamato, kuras 
pazīmes par to liecina;

6)  raksturo monologu un nosaki, kuri izteiksmes līdzekļi un 
kuri individuālie izteiksmes līdzekļi izmantoti teksta mono-
logā;

7)  atrodi teksta daļu, kas atbilst dialogam, un pamato, kuras 
pazīmes par to liecina;

8)  nosaki, kuram valodas funkcionālajam stilam atbilst teksts!

Aiz sienas dzied Daudz baltu dieniņu, ieslēdz atskaņotājā melo-
disku fona mūziku, skaļi runā, smejas, un Zaķīti pārņem izjūta, ka 
viņš šajā istabā izcieš sodu par pašam nezināmu pārkāpumu.

Pārnāk Matīss.
– Čau! Kāpēc te sēdi? Kāpēc neej pie šiem? Neaicina?
Zaķītis klusē.
– Man arī tur diez kā nevelk.
Matīss apsēžas pie datora, sāk kaut ko meklēt tīmeklī. Durvis 

paver Baiba.
– Iznāc drusciņ!
Matīss pavīpsnā, parausta plecus. Tā kā māte gaida, viņš negribīgi 

pieceļas, iziet gaitenī, un durvis no ārpuses tiek smalkjūtīgi pievēr-
tas. Pēc brītiņa Matīss saviebies atgriežas.

– Baigi smalkie! Vajagot vilkt uzvalku un baltu kreklu.
Matīss pārģērbjas un aiziet. Zaķītis atkal paliek viens.
Pusdivpadsmitos pārrodas Egils un ienāk pie Zaķīša. Viņš ir 

saniknots.
– Arī tevi tur nepieņem?
Zaķītis klusē. 
– Cik ilgi viņi domā ālēties? Jātriec pie velna.
– Ar naidu nevajag. Var pieklājīgi palūgt.
– Tu jau lūdzi?
– Nē, nu...
– Es nebūšu tāds zaķapastala. Es neļaušu par sevi ņirgāties!
– Nevajag, Egil! Ar naidu nevajag!
Egils Zaķītī neklausās un ieiet pie dzīrotājiem. Baiba krēslā sale-

cas, grib protestēt. Bet draudzīgais smaids Egila sejā viņu samulsina 
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un attur no krasas rīcības. Egils nesteidzīgi pārlaiž viesiem siltu ska-
tienu un saka:

– Cienījamās dāmas un godātie kungi! Man ļoti negribētos izjaukt 
šo brīnišķīgo pārtiju, bet pulkstenis diemžēl jau rāda ceturksni pirms 
pusnakts, un stunda, līdz kurai mūsu kulturālās pilsētas tēvi atļauj 
spēlēt skaļu mūziku, dziedāt, dancot un klaigāt, jau sen garām. Atgā-
dinu, ka šajā istabā dzīvoju es un mans sirmais tēvs. Viņš ir noguris 
un vēlas doties pie miera. Starp citu, arī es un mūsu kaimiņi. Tādēļ 
uzaicinu nekavējoties pārtraukt jums tik patīkamās, bet citiem ne 
visai patīkamās nodarbības un atbrīvot šo telpu, kurā jūs bez manas 
un mana tēva atļaujas patvarīgi esat ienākuši, pārkāpjot mūsu abu 
cilvēktiesības. Dodu jums piecpadsmit (Egils paskatās rokas pulk-
stenī), nē, nu jau trīspadsmit minūtes laika, lai jūs varētu (..) samek-
lēt savus mēteļus, kam tādi ir, un rindas kārtībā ar slapju buču atva-
dīties no jubilāres.

(Harijs Gulbis. “Brīnišķīgā dzīve”)
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