
2.	UN	3.	NODAĻAS	PĀRBAUDES	DARBS.		
	

1. uzdevums.	Aizpildi	tabulu	pēc	dotajiem	nosacījumiem!		(________/30	punkti)	
	

NOMINATĪVS	
(	KAS?)	

AKUZATĪVS	
(KO?,	KO	ES	MĪLU?)

DATĪVS	
(KAM? KAM	ES	GRIBU	NOPIRKT	DĀVANU?)

Es	 Mani	 Man
Tu	 	
Viņš,	viņa	 	 	
Viņi,	viņas	 	 	
Mēs	 	 	
Jūs	 	
Mamma	 	
Tētis	 	 	
Puiši	 	
Meitenes	 	 	
Garezers	 	
Draugs	 Draugu	 Draugam
Draudzene	 	 	
Latvija	 	 	
Amerika	 	 	
Pasakas	 	

	
2. uzdevums.	Saraksti	pareizos	lokatīva	(kur?)	locījumus!(_________/12	punkti)	

Nominatīvs	(KAS?	)	 			Lokatīvs	(KUR?)	
	
Mājas		……………………………………	
Latvija		…………………………….….…	
Kino	……………………………..……….	
Garezers		………………………………..	
Teātris	……………………………………	
Klase	…………………………..………….	
Ņujorka	………………………………….	
Rīga…………………………………………	
Anglija	…………………………………….	
Istaba	…………………………………….	
Kalendāri	……………………………….	
Avīzes	…………………………………….	
Parīze	…………………………………….	
	

3. uzdevums.	Saraksti	pareizās	darbības	vārdu	konjugācijas	dotajiem	vārdiem!	
Atceries	par	“	‐īt,	‐īties,	‐ināt,	‐ināties”	galotnes	likumu!!!			_______/50	punkti	
	

	 Lasīt	 Rakstīt	 Darīt	 Smaidīt	 Mīlēt	

Es	 	 	 	 	 	

Tu	 	 	 	 	 	

Viņš,viņa,	
Viņi,	viņas	

	 	 	 	 	

Mēs	 	 	 	 	 	

Jūs	 	 	 	 	 	

	
	



	 Dāvināt	 Meklēt	 Domāt	 Gribēt	 Zināt	

Es	 	 	 	 	 	
Tu	 	 	 	 	 	
Viņš,viņa,	
Viņi,	viņas	 	 	 	 	 	
Mēs	 	 	 	
Jūs	 	 	 	 	 	

	

4. uzdevums.	Lūdzu,	pabeidz	šos	teikumus!	Datumus	raksti	pilnos	teikumos!	______/8	punkti	
	

Man	dzimšanas	diena	ir	(kad?)…	….…….…….…….…….……………..	
Es	mīlu	(ko?)	….…	….…	….……….…….…….…….…….…….…….……….	
Man	patīk	(kas?	/ko	darīt?)…	….…….…….…….…….…….……………..	
Man	ļoti	negaršo	(kas?)..............................................................................	
Es	ienīstu	(ko?)… ….…….…….……….…….…….…….….…….…….……..	
Mani	kaitina(annoys)	(kas?)	…….…….…….…….…….…….…….………….	
Mana	ģimene	dzīvo	(kur?)….	….…….…….…….…….…….…….…….…	
Manam	labākajam	draugam	dzimšanas	diena	ir	(kad?)	….…….…….…….………….	
	

5. uzdevums.		Radošais	uzdevums	.	Izdomā	teikumus	ar	doto	struktūru!	______/	8	punkti	
	

	

KAS	–	DARA‐	KO	‐	KĀPĒC	
Piemērs.	Jānis	mīl	Ievu,	jo	viņa	ir	gudra	un	skaista.	

	

…………………………………………………………………..	
	

KAS	–	DARA‐	KAM‐	KO	
Piemērs.	Skolotāja	lasa	bērniem	Ziedoņa	pasaku.	

	

…………………………………………………………………..	
	

6. uzdevums.		Atbildi	uz	dotajiem	literatūras	jautājumiem!	_______/	9	punkti	
	

Kas	ir	dzejoļa	“	Gaismas	pils”		autors?			
	
Ko	autors	ir	gribējis	pateikt	ar	šo	dzejoli,	kāda	ir	tā	pamatdoma,	morāle	(ko	tas	mums	māca)?	
	
Kas	tieši	ir	domāta	šī	Gaismas	pils	dzejolī,	ko	tā	simbolizē?		
	
Kāda	celtne	Latvijā	ir	nosaukta	kā	“	Gaismas	pils”	un	kāpēc?		
	
Kādas	ir	Annas	Brigaderes	literārajos	darbos	3	galvenās	vērtības/rakstnieces	intereses?	
	
Kas	ir	divas	vispopulārākās	Annas	Brigaderes	lugas?	
	
Kā	tautā	sauc	Kārli	Skalbi?	Kur	Kārlis	Skalbe	piedzima?	
	
Kuras	ir	Kārļa	Skalbes	divas	visiecienītākās	pasakas?	
	
Kā	sauc	Imanta	Ziedoņa	vispopulārāko	dzejoļu	krājumu?		

	

7.			uzdevums.	Dotajam	raksturojumam	pieraksti	attiecīgo	latviešu	rakstnieku!	______/4	punkti	
	

Patriotiski	noskaņots,	pirmais	dzejā	pieminēja	mūsu	sarkanbaltsarkano	karogu	‐			
Filozofiska	pieeja,	jautājošs,	netradicionāls,	tiešs‐		
Uzsvēra	dabas	nozīmīgumu,	skaistumu,	kā	arī	ētiskās	vērtības	–		
Viens	no	pirmajiem	pieprasīja	Latvijas	autonomiju,	iestājās	strēlniekos	‐		
	
	
	
	
	



8. uzdevums  Izloki pareizi iekavās dotos vārdus!  ________/36 punkti 
	

____________________	(es)	sauc	Madara.	Es	_______________	(būt)	meitene.	Man	ir	

brālis	Kārlis,	un	viņš	______________	(būt)	zēns.	Viņš	bieži	____________________	(jokot).	

Dažkārt	mēs	____________________	(jokot)	kopā,	taču	biežāk	viņš	smejas	par	mani.		

_________________	(es)	patīk	mans	brālis,	un	es	viņu	____________________	(mīlēt),	un	es	

zinu,	 ka	 viņš	 arī	 __________________	 (mīlēt)	mani.	 Vai	 tu	 ____________________	 (mīlēt)	

savus	 radiniekus?	 Es	 ____________________	 (dzīvot)	 Rīgā,	 Kārlis	 __________________	

(dzīvot)	Valmierā,	taču	mūsu	vecāki	_______________________	(dzīvot)	Ainažos.	Mūsu	

vecāki	 nekad	 _________________	 (nebūt)	 bijuši	 Rīgā,	 taču	 viņi	 nekad	 arī	

_____________________	 (nemeklēt)	 iespēju	 tur	 aizbraukt.	 Es	 _______________________	

(zināt),	 ka	 aizvedīšu	 __________________	 (viņi)	 kādreiz	 uz	 Rīgu,	 jo	 mēs	 ar	 Kārli	

______________________	(zināt),	ka	viņi	ļoti	vēlētos	turp	doties.	Es	uzskatu,	ka,	ja	kaut	

ko	 ļoti	gribas,	 tad	 to	vajag	darīt!	Vai	 jūs	 __________________	 (darīt)	 to,	ko	vēlaties?	

Vai	jūsu	draugi	________________	(darīt)	to,	ko	vēlas?		

Šogad	 esmu	 atbraukusi	 uz	 ___________________	 (Garezers).	 Mans	 brālis	

_____________________	(nebūt)	ieradies	šogad.	Lai	gan	man	šeit	sokas	lieliski,	es	ļoti	

_____________________	 (gaidīt)	 satikšanos	 ar	 sen	 neredzēto	 brāli.	 Es	

_____________________	(smaidīt)	katru	reizi,	kad	saņemu	viņa	vēstuli.	 ________________	

(es)	 ir	 prieks,	 ka	mēs	 _______________________	 (varēt)	 saņemt	un	 sūtīt	 vēstules!	 Es	

ceru,	ka	viņš	arī	______________________	(smaidīt),	kad	saņem	manas	ziņas.		

____________________	 (es)	 drīz	 būs	 dzimšanas	 diena.	 Dzimšanās	 dienās	

audzēkņi	 ______________________	 (drīkstēt)	 izmantot	 savus	mobilos	 telefonus.	 Savā	

dzimšanas	 dienā	 es	 ________________________	 (gribēt)	 atpūsties.	 Visi	

_______________________	 (gaidīt)	manus	 svētkus,	 jo	 viņi	 ___________________	 (zināt),	 ka	

būs	 daudz	 saldumu	 un	 gardumu.	 Vai	 tu	 _____________________	 (gaidīt)	 manus	

svētkus?	 Manas	 klases	 meitenes	 īpaši	 _____________________	 (gaidīt)	 manu	

dzimšanas	 dienu,	 jo	 mēs	 brauksim	 uz	 veikalu	 Maijeru.	 Esmu	

______________________	 (priecīgs)!	 Cik	 bieži	 tu	 ____________________	 (smaidīt)?	 Es	



____________________	 (smaidīt)	 katru	 dienu,	 jo	 jebkuram	 cilvēkam	 piestāv	 smaids!	

Smaidīsim!			

	

9.uzdevums	Iztulko	dotos	vārdus:		

	
	
	

4)	
5)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
15)	
16)	
17)	
18)	
19)	
20)	

1)
2)	
3)	
5)	
6)	
7)	
12)	
13)	
14)	
16)	
17)	

	
	

	
	
	

PAŠVĒRTĒJUMS:	KĀ	TEV	ŠĶIET,	CIK	%	DARBA	BŪSI	PAVEICIS	PAREIZI?	____‐	%		
	

						 MAKSIMĀLAIS	PUNKTU	SKAITS:						TEV	IR	____	PUNKTI.	TIE	IR	____	%.		TAVA	ATZĪME	IR	_____.	
	



Grupa -Transleiteris – 
(Sastādīja skolotājas Santa un Ilze) 

 
Pink – Just like a pill (Kā tablete) 
 
Kur varu skriet, cik ātri vien var. 
Tur kur nekā nav. 
Pa vidu sagrautam bailēm. 
Un es varu. 
Kā tablete tu,Lai man darītu labāk, 
Tu mani padari slimu. 
Mani padari slimu. 
 

Run just as fast as I can 
To the middle of nowhere 
To the middle of my frustrated fears 
And I swear you're just like a pill 
'Stead of makin' me better, you keep makin' me ill 
You keep makin' me ill 

 
 
Michel Telo - Ai se eu te pego (Mazā, mazā) 
 
Sestdienā ballējām 
Uz deju grīdas, kad visi dejot sāk 
Un visskaistākā dāma man iet garām 
Vēl pāris glāžu un saku sejā tai tā: 
 
Mazā!Mazā! 
Es zinu, būsi mana! 
Ai, tikšu klāt tev 
Ai, Ai, kad tikšu klāt tev 
Skaistā, kas laistās 
Es zinu, būsi mana! 
Ai, tikšu klāt tev 
Ai, Ai, kad tikšu klāt tev 
 
Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s Back) (Visa miesa) 
 
Mugura –iela- mugura- labi 
Vai esmu oriģināls? yeah 
Vai esmu vienīgais? yeah 
Vai esmu seksuāls? yeah 
Vai esmu viss, ko Tev vajag? Labāk šūpo miesu tagad.  
Visa miesa yeah šūpo miesu yeah  
Šūpo savu miesu labais 
Mugura iela mugura labi 
 

Backstreet's back, alright 
Am I original?Yeah 

Am I the only one?Yeah 
Am I sexual?Yeah 

Am I everything you need? 
You better rock your body now 

 
EverybodyYeah 

Rock your bodyYeah 
Everybody 

Rock your body right 
Backstreet's back, alright 

 
 
 
 
 
 
 



Bobby Helms – Jingle Bells Rock (Zvani skan, klints) 
 
Zvani skan, zvani skan, zvani skan, klints 
 

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock 

 
 
LMFAO – Party Rock Anthem (Balle Klints Himna) 
 
Ballīte pie mums ir sākusies 
Visi grib šai pārtī atpūsties 
Un liksim prātiem norauties 
Tikai gribam redzēt 
 
Kusties!  
 
 
Katru dienu šļūkājam! 
 

Party rock is in the house tonight  

Everybody just have a good time  

And we gonna make you lose your mind  

We just wanna see ya shake that 

Everyday I'm shufflin' Shufflin', shufflin' 

 

 
 
Pitbull – Hotel Room Service (Viesnīcas istabas serviss) 
 
Aizmirsti par draugu un satiec mani viesnīcā 
Paņem līdzi draudzenes 
Satiekamies viesnīcā 
 
Mēs esam hotelī-motelī 
Brīvdienu vietā 
 

Forget about your boyfriend and meet me at the 
hotel room 

you can bring your girlfriends and meet me at the 
hotel room  

We at the hotel, motel, holiday inn 

 
 
 
Flo Rida – Club can’t handle me (Klubs nevar mani turēt) 
 

Tu zini es zinu 
Kā likt tiem stāt un skatīt kā nāku 

Tagad nevar klubs ar mani tikt galā 
Tevi vēroju, mēs ejam ārā 

Tagad nevar klubs ar mani tikt galā 
Eee ei ee, tagad nevar klubs ar mani tikt galā 

 
Tie skatās, es zinu 
Es kustos, es rullē 

Es turu, es zinu 
Tu zini 

 

You know I know how 
To make em stop and stare as I zone out 
The club can't even handle me right now 

Watchin' you watchin' me I go all out 
The club can't even handle me right now 
The club can't even handle me right now 

 
They watching I notice 
I'm rocking I'm rolling 
I'm holding, I know it 

You know it 
 
 

 
 
 
 



Flo Rida – Low (Zem) 
 
 
Viss klubs skatās tieši uz viņu 
Viņš sit pa grīdu, viņš sit pa grīdu pēc tam tu 
zini, viņš tiek 
Zem, zem, zem, zem, zem 
 

The whole club was looking at her 
She hit the floor (she hit the floor) 

Next thing you know 
Shawty got  

low, low, low, low, low, low, low, low
 
 
 
Justin Bieber – Baby (Bēbis) 
 
Tu mani mīli 
Tas Tev rūp 
Tu kliedz vienalga 
Es būšu tur 
Tu mana mīla 
Tu mana sirds 
Un kopā nekad, nekad nebūsim 
Vai esmu lieta 
Bet spēlēties 
Mēs esam draugi, to saki tu 
Tev esot cits 
Tā acīs teici man 
Manu sirdi lauzi pirmo reizi 
Un es kā bēbis, bēbis, bēbis ou, bēbis ou 
Es domāju, ka vienmēr būsi mana 
 

You know you love me 
I know you care 

Just shout whenever,  
And I'll be there 

You want my love 
You want my heart 

And we would never, ever, ever be apart 
 

Are we an item? 
Girl quit playin' 

We're just friends,  
What are you sayin'? 

Said there's another as you look right in my eyes 
My first love, broke my heart for the first time 

 
And I was like 

Baby, baby, baby ooh 
Like 

Baby, baby, baby  
 
I thought you'd always be mine (mine)

 
 
 
Limp Bizkit – Rollin (Rullē) 
 
Bīdi iekšā, bīdi ārā,  
Rokas augšā, rokas lejā 
Ej prom, ej prom 
Saki, ko darīsi tagad 
Elpo iekšā, elpo ārā 
Rokas augšā, rokas leja 
Ej prom, ej prom,  
Saki, ko darīsi tagad 
 
Rullē, rullē, rullē 
 

now move out hands up or hands down back up,  
back up tell me what ya gonna do now breathe in, 

now breathe out hands up or hands down back 
up,  

back up tell me what ya gonna do now keep 
rollin',  

rollin', rollin', rollin' (what) 

 
 
 
 
 



Gwen Stefani - Hollaback Girl (Viegla čikse) 
 
 
Dažreiz biju apkārt tam  
un bieži tā sanāc, notika tā 
jo es neesmu viegla cikse, neesmu viegla čikse 
 

A few times I've been around that track 
So it's not just gonna happen like that 

Because I ain't no hollaback girl 
I ain't no hollaback girl

 
 
 
Britney Spears – Hit me baby one more time (Sit mani, bēbi, vēl vien reiz’) 
O, bēbi, bēbi 
Kā varēju es zināt 
Ka kaut kas šeit nav labi 
O bēbi bēbi 
Man vajadzēja ļaut Tev iet 
Un nezinu kur tu esi 
Rādi kā tu visu gribi 
Saki bēbi jo man vajag zināt kā tam būt 
 
Mana vientulība mani galina 
Ej na 
Man vajag atzīt, ka vēl ticu es, ticu es 
Kad es neesmu ar Tevi, es jūku prātā 
Rādi man zīmi, 
Sit mani bēbi vēl vienu reizi 
 

Oh baby, baby 
Oh baby, baby 
Oh baby, baby 

How was I supposed to know 
That something wasn't right here 

Oh baby baby 
I shouldn't have let you go 

And now you're out of sight, yeah 
Show me, how you want it to be 

Tell me baby 
'Cause I need to know now what we've got 
 

My loneliness is killing me 
I must confess, I still believe 

When I'm not with you I lose my mind 
Give me a sign 

Hit me baby one more time 
 
 
 
Lady Gaga – Pokerface (Pokerseja) 
 
Nevari, nevari Tu lasīt manu pokerseju 
Po-po-po-ker seja, pokerseja 
Gā-ga kā var nemīlēt  
Po-po-po-ker seja, pokerseja 
 
Po-po-po-ker seja, pokerseja 
 
Po-po-po-ker seja, pokerseja 
 

Can't read my, 
Can't read my 

No he can't read my poker face 
(she's got me like nobody) 

Can't read my 
Can't read my 

No he can't read my poker face 
(she's got me like nobody) 

 
P-p-p-poker face, p-p-poker face 

(Mum mum mum mah) 
P-p-p-poker face, p-p-poker face 

(Mum mum mum mah) 
 
 
	



Grupa -Transleiteris – 
(Sastādīja skolotājas Santa un Ilze) 

 
Pink – Just like a pill (Kā tablete) 
 
Kur varu skriet, cik ātri vien var. 
Tur kur nekā nav. 
Pa vidu sagrautam bailēm. 
Un es varu. 
Kā tablete tu,Lai man darītu labāk, 
Tu mani padari slimu. 
Mani padari slimu. 
 

Run just as fast as I can 
To the middle of nowhere 
To the middle of my frustrated fears 
And I swear you're just like a pill 
'Stead of makin' me better, you keep makin' me ill 
You keep makin' me ill 

 
 
LMFAO – Party Rock Anthem (Balle Klints Himna) 
 
Ballīte pie mums ir sākusies 
Visi grib šai pārtī atpūsties 
Un liksim prātiem norauties 
Tikai gribam redzēt 
Kusties!  
Katru dienu šļūkājam! 

Party rock is in the house tonight  
Everybody just have a good time  
And we gonna make you lose your 
mind  
We just wanna see ya shake that 
Everyday I'm shufflin' Shufflin', 
shufflin' 

 
 

IZVĒLIES KĀDU DZIESMU UN IZTULKO TO BURTISKI, BŪS SMIEKLĪGI  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	



ŠIS IR TRENIŅA UZDEVUMS!   

 

  I deklinācija 
 
 
 

DATORS 

II deklinācija 
 
 
 

TĒTIS 

III deklinācija 
 
 
 

LEDUS 

IV deklinācija 
 
 
 

MAMMA 

V deklinācija 
 
 

ZELTENE 

N. Kas?           

Ģ. Kā?           

A. Ko?           

D. Kam?           

 

VI deklinācija 
 
 

PIRTS 

DAUDZSKAITLIS
 
 
 
DRAUDZENES 

 

DAUDZSKAITLIS
 
 
 

DRAUGI 
 

IZLOKI 
SAVU 

VĀRDU! 
 

N. Kas?   

Ģ. Kā?         

A. Ko?   

D. Kam?   
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