
RAKSTĪTPRASMES VINGRINĀJUMI PAMATA (A) LĪMENĪ 

I 

 

1. uzdevums 

Rakstiet pretī atbilstošo!  

 

dēls, vīrietis, precējies, Aleksandrs, Maskava, SIA “Bauskas celtnieks”, medības, 

inženieris, augstākā, Požarskis, sieva 

 

Vārds  

Uzvārds  

Dzimšanas vieta (pilsēta)  

Dzimums  

Izglītība  

Profesija  

Darbavieta  

Ģimenes stāvoklis  

Ģimenes locekļi  

Vaļasprieks  

 

  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

2. uzdevums 

Rakstiet pretī atbilstošo!  

 

vīrs, sieviete, meita, Elīna, dēls, medicīnas māsa, veselības centrs “Ogre”, 

lasīšana, Ikšķile, Rīgas Medicīnas skola, Rozīte, precējusies 

 

Vārds  

Uzvārds  

Dzimšanas vieta  

Dzimums  

Izglītības iestāde  

Profesija  

Darbavieta  

Ģimenes stāvoklis  

Ģimenes locekļi  

Vaļasprieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

3. uzdevums 

Rakstiet pretī atbilstošo! 

 

Makšķerēšana, Juris, dēls, precējies, Grīnbergs, Liepāja, profesionālā, sieva, 

galdnieks, SIA “Skrundas galdniecība”, vīrietis 

 

Vārds  

Uzvārds  

Dzimšanas vieta  

Dzimums  

Izglītība  

Profesija  

Darbavieta  

Ģimenes stāvoklis  

Ģimenes locekļi  

Vaļasprieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

4. uzdevums 

Rakstiet pretī atbilstošo! 

 

Neprecējusies, Lūce, Rēzekne, rokdarbi, Rēzeknes 1. vidusskola, pavāre, 

sieviete, pirmsskolas izglītības iestāde  “Dzērvenīte”, Daina 

 

Vārds  

Uzvārds  

Dzimšanas vieta  

Dzimums  

Izglītības iestāde  

Profesija  

Darbavieta  

Ģimenes stāvoklis  

Ģimenes locekļi  

Vaļasprieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

5. uzdevums 

Rakstiet pretī atbilstošo! 

 

Teniss, sieva, vīrietis, RSU Medicīnas fakultāte, Kurgans, kardiologs, 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jurijs, precējies, Kijeva 

 

Vārds  

Uzvārds  

Dzimšanas vieta  

Dzimums  

Izglītības iestāde  

Profesija  

Darbavieta  

Ģimenes stāvoklis  

Ģimenes locekļi  

Vaļasprieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

6. uzdevums 

Lasiet tekstu!  

 

Pēteris Freimanis ir dzimis Bauskā. Pēc vidusskolas Pēteris mācījās Jelgavas 

Celtniecības tehnikumā. Tagad viņš strādā celtniecības firmā “Celtne” par projektu 

vadītāju. Pētera sievas Māras dzimtā vieta ir Cēsis. Tagad Pēteris un viņa  sieva ir 

kuldīdznieki. Māra strādā par grāmatvedi veikalā “Mājai un remontam”. Mārai 

vakaros pēc darba patīk staigāt ar ģimenes mīluli – suni Reksi, bet Pēterim brīvajā 

laikā patīk braukt ar divriteni. Katru vasaru viņi ar divriteņiem apceļo Latviju. 

 

Rakstiet anketā atbilstošo informāciju! 

 

Jelgava, Bauska, Cēsis, Kuldīga, celtnieks, Jelgavas Celtniecības tehnikums, 
velotūrisms, precējies, projektu vadītājs, suns, veikals “Mājai un remontam”, 

celtniecības firma “Celtne”. 
 

 

 
 

 

  

Vārds, uzvārds   Pēteris Freimanis      

1. Dzimtā vieta (pilsēta) _____________________________________   

2. Dzīvesvieta (pilsēta)  ______________________________________  

3. Kur iegūta izglītība (izglītības iestāde)  ________________________  

4. Pašreizējā profesija  ______________________________________   

5. Darbavieta  _____________________________________________  

6. Ģimenes stāvoklis  _______________________________________  

7. Vaļasprieks  _____________________________________________  

8. Mājdzīvnieks  ____________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

7. uzdevums 

Lasiet tekstu!  

 

Andrejs Vanags ir dzimis Valmierā. Andrejs jau bērnībā gribēja būt ārsts. Viņš 

absolvēja Medicīnas akadēmiju Rīgā. Andreja sieva Ilze gan agrāk dzīvoja Līgatnē, 

bet tagad visa ģimene ir siguldieši. Andrejs strādā par bērnu ārstu veselības centrā 

“Sveiks”, bet viņa sieva Ilze šajā centrā ir administratore. Viņu ģimenē aug divi 

dēli, abi dēli daudz sporto. Brīvajā laikā Andrejs kopā ar ģimeni brauc ceļojumos. 

 

 
Rakstiet anketā atbilstošo informāciju! 

 

Rīga, Valmiera, Līgatne, Sigulda, sieva, administratore, medicīna, ceļošana, 

sportošana, precējies, veselības centrs „Sveiks”, divi dēli, Medicīnas akadēmija, 

bērnu ārsts. 

 

 
 

 
 
 

 

  

Vārds, uzvārds    Andrejs Vanags 

 

1. Dzimtā vieta  _______________________________________________   

2. Dzīvesvieta  ________________________________________________   

3. Darbavieta  ________________________________________________  

4. Profesija  __________________________________________________   

5. Kur iegūta izglītība (izglītības iestāde)  ___________________________   

6. Ģimenes stāvoklis  __________________________________________  

7. Ģimenes locekļi  ____________________________________________  

8. Ģimenes vaļasprieks  ________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

8. uzdevums 

Lasiet tekstu! 

 

  
Benita Liepiņa ir liepājniece. Viņa studēja Liepājas Pedagoģijas akadēmijā un 

ieguva augstāko izglītību, bet tagad strādā par ģeogrāfijas skolotāju Auces 

vidusskolā. Benitas vīrs Juris ir policists. Vecāki priecājas par meitu Diānu, kurai ir 

labas sekmes. Ģimenes hobijs ir ceļošana. Katru vasaru Benita ar ģimeni dodas uz 

Spāniju. Tur dzīvo viņu draugi. Benita ar draudzeni runā spāniski, ko apgūst kursos 

valodu firmā “Lingva”. 

 

Benita Liepiņa vēlas pieteikties ģimeņu klubā “Saulespuķe”! Aizpildiet šīs 

personas anketu! 

 

Rakstiet anketā atbilstošo informāciju! 

Meita Diāna, Liepāja, valodu firma “Lingva”, policists, Auce, Auces vidusskola, 

skolotāja, vīrs Juris, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, ceļošana, spāņu, augstākā, 

Spānija 

 

 
 

 

 

Vārds, uzvārds      Benita Liepiņa 

1. Dzīvesvieta  ________________________________________________  

2. Izglītība  __________________________________________________  

3. Darbavieta  ________________________________________________  

4. Profesija  __________________________________________________  

5. Ģimenes locekļi  ____________________________________________  

6. Vīra profesija  ______________________________________________  

7. Vaļasprieks  ________________________________________________  

8. Svešvaloda, ko prot  _________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

9. uzdevums 

Lasiet tekstu! 

 

Marijai Nikolajevai ir 27 gadi. Viņas dzimtā pilsēta ir Maskava, bet viņa kopā ar 

vīru nesen pārcēlās dzīvot uz Rīgu. Marija beidza Maskavas Medicīnas profesionālo 

skolu un sākumā strādāja par medicīnas māsu veselības centrā. Tagad Marija strādā 

Rīgas 1. slimnīcā, viņa ir galvenā māsa. Viņas vīrs ir firmas “Tūre” jurists. Marija 

brīvajā laikā labprāt ceļo pa Latviju. 

 

Marija Nikolajeva vēlas pieteikties ceļotāju klubā “Smaids”. 

Iedomājieties, ka jums jāaizpilda anketa par šo personu! 

 

Rakstiet anketā atbilstošo informāciju! 

Maskava, Latvija, precējusies, Rīga, Maskavas Medicīnas profesionālā skola,  

Rīgas 1. slimnīca, medicīnas māsa, veselības centrs, ceļošana, vīrs, firma “Tūre”, 

27 gadi 

 

 
 

 
  

 

Vārds, uzvārds      Marija Nikolajeva 

1. Vecums  __________________________________________________  

2. Dzīvesvieta  ________________________________________________  

3. Dzimtā pilsēta  _____________________________________________  

4. Izglītības iestāde  ___________________________________________  

5. Profesija  __________________________________________________  

6. Darbavieta  ________________________________________________  

7. Ģimenes stāvoklis  __________________________________________  

8. Vaļasprieks  ________________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

10. uzdevums 

Lasiet tekstu! 

 
 Maija Sila ir jūrmalniece. Viņa strādā par tulkotāju. Maijai vislabāk patīk 

tulkot grāmatas bērniem no vācu valodas. Viņa zina arī krievu valodu. Šajā 

pavasarī Maija svinēja 30. dzimšanas dienu. Brīvajā laikā Maija labprāt kopā ar 

vīru, abiem dēliem un suni Bertu pastaigājas gar jūru.  

 
Maija Sila vēlas pieteikties ģimeņu klubā “Laime”. Iedomājieties, ka 

jums jāaizpilda anketa par šo personu! 

 
Rakstiet anketā atbilstošo informāciju! 

Pastaigas gar jūru, neprecējusies, precējusies, suns, kaķis, vācu, divi dēli, 

tulkotāja, bērnu grāmatas, Jūrmala, krievu, 30 gadi, Berta 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vārds, uzvārds      Maija Sila 

1. Vecums  __________________________________________________  

2. Dzīves vieta  _______________________________________________  

3. Profesija  __________________________________________________  

4. Ģimenes stāvoklis  __________________________________________  

5. Bērni  ____________________________________________________  

6. Kuras svešvalodas prot  ______________________________________  

7. Vaļasprieks  ________________________________________________  

8. Mājdzīvnieks  _______________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

11. uzdevums 
 

Izlasiet informāciju vizītkartē!  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Aizpildiet anketu! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ANKETA 

0.  Vārds, uzvārds    Edvards Millers 

1. Dzimums  _______________________________________________  

2. Profesija/amats  __________________________________________  

3. Darbavieta (iestāde)  _______________________________________  

4. Ko uzņēmumā pārdod?  _____________________________________  

5. Darbavietas adrese  ________________________________________   

 

SIA “EM” 

Apģērbu šūšana un pārdošana 

 

Edvards Millers 

modes dizainers 

Liepu iela 12, Liepāja, tālr. 64456821; 

e-pasts: mode@millers.com 
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Valsts izglītības satura centrs, 2020 

12. uzdevums 
 

Izlasiet informāciju vizītkartē! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aizpildiet anketu! 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

                     
SIA “Zariņa un Co” 

                      
Laura Zariņa 

Civillietu juriste 
 

Darbalaiks: 9.00−18.00 
Konsultācijas pa tālruni: 67098754  
                             no 14.00 līdz 14.30 
 

 

ANKETA 

0.  Vārds, uzvārds  Laura Zariņa 

1. Dzimums  ________________________________________________  

2. Profesija/specializācija  ______________________________________  

3. Darbavieta (iestāde) ________________________________________  

4. Biroja pieņemšanas laiks  ____________________________________  

5. Konsultāciju tālrunis  ________________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

13. uzdevums 
 

Izlasiet informāciju vizītkartē! 
 

 

Jānis Līcītis 

 

Tulks 

 

Juridisku tekstu tulkošana (krievu–latviešu) 

 

Tālrunis: 28765430; e-pasts: tulks@tulks.lv 

 
 

 
Aizpildiet anketu! 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ANKETA 

    0.  Vārds, uzvārds    Jānis Līcītis 

1. Dzimums  ________________________________________________  

2. Profesija  _________________________________________________  

3. Specializācija  _____________________________________________  

4. Valodas  __________________________________________________  

5. E-pasts  __________________________________________________   

mailto:tulks@tulks.lv


Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

14. uzdevums 

Izlasiet informāciju vizītkartē! 
 

Veselības centrs “ABC” 
 

Viktorija Grava 

Ģimenes ārste 
 

Pieņemšana: 8.00−15.00 (darbadienas) 
Mājas vizītes: 16.00−18.00 (otrdienas, piektdienas) 

 

Tālrunis: 28709842 
Jumpravas iela 23, Rīga, LV-1035 

 

 

 

 

Aizpildiet anketu! 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ANKETA 

            0.  Vārds, uzvārds    Viktorija Grava 

1. Profesija  _______________________________________________  

2. Darbavieta (iestāde)  ______________________________________  

3. Darba laiks iestādē  _______________________________________  

4. Mājas vizītes (nedēļas dienas)  ______________________________  

5. Darbavietas adrese  _______________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

15. uzdevums 
 

Izlasiet informāciju vizītkartē! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aizpildiet anketu! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Uldis Lācis  

pasākumu vadītājs aģentūrā “Burbuļi” 

 
 
  

Strādāju bez brīvdienām! 

Tālrunis: 27690842 

Adrese: Miera iela 180, Rīga 

 

 

ANKETA 

            0.  Vārds, uzvārds Uldis Lācis  

1. Profesija  _______________________________________________  

2. Darbavieta (iestāde)  ______________________________________   

3. Darbalaiks  ______________________________________________  

4. Tālrunis  ________________________________________________  

5. Darbavietas adrese  _______________________________________  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

II 

 

 

1. uzdevums 

Tukšajā vietā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! 

 

 

PARAUGS 

Vakar lija lietus un pūta  A vējš. 

A – auksts 

B – auksta 

C – auksto 

1. Šodien ir silta un saulaina ___. 

A – dienā 

B – diena 

C – dienu             

 

2. Es kopā ___ draugiem eju 
pastaigāties. 

 

A – par 

B – ar  

C – uz                  

 

3.  Pie ___ mājas atrodas mežs. 

 

A – manai  

B – manas  

C – manu            

 

4. Mežā jau ___ pavasara puķes. 

 

A – zied 

B – ziedēs 

C – ziedi       

 

5. Mežā skan ___ putnu dziesmas. 

 

A – skaistai  

B – skaistas  

C – 
skaistām           
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2. uzdevums 

Tukšajā vietā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! 

 

PARAUGS 

Ozolu   A   dzīvo pilsētas centrā. 

A – ģimene 

B – ģimenes 

C – ģimeni 

1. Ozolu ģimenē aug ___ meitas. 

A – divu  

B – divi  

C – divas             

 

2. Vecākā meita ___ mūzikas skolā. 

 

A – mācos  

B – mācīja 

C – mācās  

 

3. Viņa daudzos pasākumos spēlē ___. 

 

A – klavieru   

B – klavieres 

C – klavierēm      

 

4. Otra meita iet ___ zīmēšanas nodarbībām. 

 

A – pie  

B – ar   

C – uz                  

 

5. Viņai visvairāk patīk zīmēt ___. 

 

A – puķu 

B – puķes 

C – puķēm   

 
 

  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 
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3. uzdevums  

Tukšajā vietā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! 

 

PARAUGS 

Mūsu    A   ir vairāki muzeji. 

A – pilsētā 

B – pilsētu 

C – pilsētai 

 

1. Mākslas ___ šodien atklāj gleznu izstādi. 

A – muzeju 

B – muzejam 

C – muzejā 

 

2. Gleznas atrodas muzeja ___ stāvā. 

A – otrais 

B – otrajam 

C – otrajā 

 

3. Gleznās var redzēt ___ ziedus. 

A – skaistus 

B – skaistiem 

C – skaistu 

 

4. Cilvēkiem ļoti patīk ___ izstāde. 

A – šo 

B – šai 

C – šī 

5. Mākslinieks  ___ par panākumiem. 

A – priecājas 

B – priecāties 

C – priecājamies 
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4. uzdevums  

Tukšajā vietā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! 

 

 

PARAUGS 

Vakar es satiku   A  draugu Tomu. 

A – savu 

B – savai 

C – savi 

1. Toms rīt  ____komandējumā. 

A – braucu 

B – braukt  

C – brauks 

 2. Viņš dosies komandējumā  ____ Maskavu. 

A – uz 

B – līdz  

C – ar 

3. Toms nopirka ____ koferi. 

A – jaunam 

B – jaunā 

C – jaunu 

4. Uz staciju Toms brauks ar ____. 

A – taksometru 

B – taksometrā  

C – taksometram 

5. Draugs būs komandējumā ____ dienas. 

A – astoņas 

B – astoņām  

C – astoņi 
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5. uzdevums  

Ierakstiet teikumā atbilstošo vārdu! 

 

 

PARAUGS  

0.  Mans   kaimiņš Roberts ir pastnieks. 

 

0. mans, manam, manu 

1. Viņš sāk darbu agri no __________. 1. rīts, rītam, rīta 

2. Roberts _____________ uz darbu ar 

velosipēdu. 
2. braucu, brauc, braucat 

3. Pastā ____________ iedod žurnālus un 

laikrakstus. 
3. viņš, viņu, viņam 

4. Roberts tos ieliek ______________ somā. 4. lielā, lielu, liela 

5. Roberts beidz darbu ________________ . 5. vakars, vakaru, vakarā 
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6. uzdevums  

Ierakstiet teikumā atbilstošo vārdu! 

 

 

PARAUGS 

0. Vakar es satiku savu   draugu . 

 

0. drauga, draugu, draugs 

1. Draugs man pastāstīja par jauno ___________. 1. veikalā, veikalu, veikals 

2. Tagad veikals ________________ pilsētas 
centrā. 

2. atrodas, atradās, 
atrasties 

3. Veikala _______________ stāvā pārdod 
pārtikas preces. 

3. pirmais, pirmajā, pirmo 

4. Vakar mēs ar ___________ aizgājām uz 
veikalu. 

4. draugam, draugu, 
drauga 

5. Tur es nopirku ______________ dāvanu māsai. 5. skaistā, skaistu, skaistai 
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7. uzdevums 

Ierakstiet teikumā atbilstošo vārdu! 

 

 

PARAUGS 

0. Pavasara brīvdienas ir   martā  .  

 

0. martā, marts, martu 

1. Brīvdienas bija ________________ nedēļu. 1. vienu, vienā, vienai 

2. Brīvdienās es ______________ ceļojumā Igaunijā. 2. bijām, biji, biju 

3. Ceļojumā es braucu ar _________________. 
3. autobusā, autobusu, 

autobusam 

4. Igaunijas galvaspilsēta Tallina ir ļoti ________. 4. seno, senā, sena 

5. Vasarā es ___________braukt uz Lietuvu. 5. gribam, gribu, gribi 
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8. uzdevums 

Ierakstiet teikumā atbilstošo vārdu! 

 

 

PARAUGS 

0. Mana  draudzene  Diāna pabeidza 

universitāti. 

 

0. draudzene, draudzeni, draudzenei 

1. Viņa ______________ franču 

valodu. 

1. studējām, studēt, studēja 

2. Tagad ____________ strādā tūrisma 

firmā. 

2. viņu, viņa, viņai 

3. Diāna bieži brauc ceļojumā 

uz___________ . 

3. Franciju, Francijā, Francijas 

 

4. Pirms _____________ viņa atgriezās 

no Parīzes. 

4. nedēļas, nedēļu, nedēļā 

5.  Diāna domā, ka Francija ir ļoti 

_____________ valsts. 

5. interesanta, interesanti, interesantā 
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9. uzdevums 

Ierakstiet teikumā atbilstošo vārdu!  

 

 

PARAUGS 

0. Bērziņu ģimene   dzīvo   Kuldīgā. 

 

0. dzīvot, dzīvo, dzīvojat 

1. Ģimenē ir _______________ cilvēki. 1. trim, trīs, trijiem 

2. Juris Bērziņš strādā par ________ Kuldīgā. 2. ārsts, ārstam, ārstu 

3. Viņa _____________ Māra ir skolotāja. 3. sievai, sieva, sievu 

4. Viņu meita Dana _____________ skolā. 4. mācāmies, mācos, mācās 

5. Bērziņi dzīvo _____________ mājā pie 

upes. 
5. lielā, lielo, lielu 
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10. uzdevums 

Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā! 

 

 

PARAUGS 

0. Šodien ārā    spīd    (spīdēt) saule. 

1. Mēs ar ___________________ (draugs) ejam uz saldējuma kafejnīcu. 

2. Mums garšo ______________________(šokolāde) saldējums. 

3. Parasti mans draugs ___________________ (gribēt) arī kafiju. 

4. Viņš dzer kafiju ar __________________________ (piens). 

5. Rīt mēs ___________________ (iet) uz kino. 

 

 

 

 

 

  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

11. uzdevums  

Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā! 

 

 

PARAUGS 

0. Man  patīk  (patikt) pirkt pārtikas produktus. 

1. Šorīt agri es eju uz _____________ (veikals). 

 2. Veikalā es pērku augļus un _______________(dārzeņi). 

3. Es nopirku ________________ (divi) kilogramus ābolu un tomātu. 

4. Pusdienās es ēdīšu tomātus ar______________(krējums). 

5. Vēl es vārīšu jaunos ______________________(kartupeļi). 
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12. uzdevums  

Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā! 

 

 

PARAUGS 

0. Zane dzīvo pilsētas  centrā  (centrs). 

1. Viņa strādā par _______________ (pavāre) skolā. 

2. Skola atrodas pie Babītes  ________________ (ezers). 

3. Katru rītu Zane __________________ (braukt) uz darbu ar autobusu. 

4. Zanei jābūt darbā agri no ________________ (rīts). 

5. Zane gatavo ļoti ________________ (garšīgi) ēdienus. 
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13. uzdevums  

Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā! 

 

PARAUGS 

0. Mana draudzene Rita   dzīvo    (dzīvot) Ventspilī. 

1. Ventspils atrodas pie Baltijas ______________ (jūra). 

2. Rita dzīvo ________________ (liels) privātmājā. 

3. Pašlaik viņa _______________ (strādāt) Ventspils kultūras centrā. 

4. Brīvajā _________________ (laiks) Rita iet uz baseinu peldēt. 

5. Vakar Rita ________________ (lasīt) bērniem grāmatu par dzīvniekiem. 

 

  



Rakstītprasmes vingrinājumi pamata (A) līmenī 

Valsts izglītības satura centrs, 2020 

14. uzdevums  

Ierakstiet iekavās doto vārdu atbilstošajā formā! 

 

PARAUGS 

Māra Liepiņa pašlaik    studē    (studēt) universitātē. 

1. Universitātē viņa studē _____________________(vēsture). 

2. Pēc nedēļas ________________ (sākties) vasaras brīvlaiks. 

3. Tad Māra brauks ceļojumā uz ______________ (Grieķija). 

4. Viņa brauks ceļojumā kopā ar ________________ (draudzene). 

5. Draudzenes atgriezīsies pēc _________________ (astoņas) dienām. 
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III 

 

 

1. uzdevums 

 
Iedomājieties, ka jūsu labākajam draugam / draudzenei ir dzimšanas 

diena. Uzrakstiet apsveikumu! 
 

 
 

 
 

 
Sveiki, ______________________ ! 

 
 

Daudz laimes  _________________  
 

 ____________________________ ! 
 

Es novēlu  ____________________  
 

 ____________________________  
 

 ____________________________ ! 

 
 Lai Tev  ______________________  

 
  _________________________________________________ ! 

 
 

 
Ar sveicieniem, ____________________ .  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/2210/&psig=AOvVaw1zEumn-AY-Vq1UcPMd4BrO&ust=1586277795912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCW4qGf1OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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2. uzdevums 
 

Iedomājieties, ka jūs saņēmāt vēstuli no drauga. Izlasiet vēstuli! 
 

No kā: janis@jr.lv 

Kam: karlis@draugs.lv 

Tēma: Ka klājas? 
 

Sveiks, Kārli! 

Kā Tev klājas? Man iet diezgan labi. Vai Tu vēl strādā skolā par vēstures skolotāju? Es dzirdēju, ka 

Tu apprecējies. Kā sauc Tavu sievu?  

Ko Tu darīsi sestdien? Ielūdzu Tevi un Tavu ģimeni ciemos!  
 

Gaidīšu atbildi, Jānis 

 

Uzrakstiet atbildi! Atbildiet uz visiem jautājumiem! Izmantojiet dotos 

teikumus! Pārveidojiet vārdus atbilstošajās formās! Vārdu kārtība nav 

jāmaina. 
 

PARAUGS 

Pirms, nedēļa, es, būt, komandējums.    

Pirms nedēļas es biju komandējumā.   

 

1. Vakar, es, saņemt, vēstule. 

 ____________________________________________________________________  

2.  Es, iet, ļoti, labi. 

 ______________________________________________________________  

3. Es, vēl, strādāt, skola. 

 ____________________________________________________________________  

4. Tagad, es, mācīt, arī, ģeogrāfija. 

 ______________________________________________________________  

5.  Jā, es, apprecēties, pagājušais, gads. 

 ____________________________________________________________________  

6. Sieva, saukt, Maija. 

 ______________________________________________________________  

7. Nedēļa, beigas, es, braukt, uz, lauki, pie, vecāki. 

 ____________________________________________________________________  
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3. uzdevums 
 

Iedomājieties, ka jūs saņēmāt īsziņu no kolēģa. Izlasiet to! 
 

Sveiki! 

Te Juris.  

Rīt darbā būšu ap 12.00, jo no rīta iešu pie ārsta.  

P.S. Tev bija atvaļinājums? 

 

Uzrakstiet atbildi e-pastā! Atbildes vēstulē rakstiet 7 teikumus! 
Izmantojiet dotos vārdus! Sakārtojiet vārdus, lai veidojas loģiski 

teikumi! 
 

PARAUGS 

Juri, sveiks! 

Sveiks, Juri! 
 

 

1. sapratu, Tevi, es. 

2. jau, es, darbā, pulksten, būšu, astoņos.      
3. Tu, vai, slims, esi? 

4. brīnišķīgs, man, atvaļinājums, bija.  
5. apmeklējām, šogad, skaisto, mēs, Poliju. 

6. pastaigāties, jūru, vakar, gājām, mēs, gar.  
7. tikšanos, uz, Gusts. 
 
 

No kā: gusts@kolegis.lv 

Kam: juris@kolegis.lv 

Tema: darbs 

Sveiki! 
______________________________________________________ (1.) 

 
______________________________________________________ (2.) 
 

______________________________________________________ (3.) 
 

______________________________________________________ (4.) 
 
______________________________________________________ (5.) 

 
______________________________________________________ (6.) 

 
______________________________________________________ (7.) 
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4. uzdevums 
 

Izlasiet sludinājumu!  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Uzaiciniet draugu / draudzeni braukt kopā ar jums ekskursijā un e-pasta 

vēstulē uzrakstiet:  
 uz kurieni būs ekskursijas; 

 kad būs ekskursijas; 
 ekskursiju cenu; 

 uz kurieni jūs gribat braukt; 

 kāpēc gribat braukt šajā ekskursijā. 
 

Vēstulē izmantojiet dotos vārdus! Sakārtojiet vārdus secībā, lai veidotos 

teikumi! 
 

1. Sveiks, draugs/ draudzene, sveika! 

2. būs, uz, ekskursija, Liepāju, 14. novembrī. 

3. Daugavpili, būs, 12. novembrī, ekskursija, uz. 

3. eiro, maksā, 55, bez, pusdienām, bet, ar, pusdienām, 70 eiro, ekskursija. 

4. redzēt, Liepāju, es, gribu, jo, patīk, man, jūrmala. 

5. tu, brauksi, vai, kopā, mani, ar? 

Kam: draugam@draugs.lv 

No kā: es@draugs.lv 

Tēma: Par ekskursiju 

 
_________________________________________________________________ (1.) 
 

_________________________________________________________________ (2.) 
 

_________________________________________________________________ (3.) 
 

_________________________________________________________________ (4.) 
 
_________________________________________________________________ (5.) 

 
 

 
Atā, Tavs _____________________. 

Ekskursijas “Atklāj Latvijas pilsētas” – 

12. novembrī uz Daugavpili vai 

14. novembrī uz Liepāju. 

 

Cena – 55 eiro vai 70 eiro (ar pusdienām). 

Izvēlies! 
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5. uzdevums 
 

Izlasiet reklāmu! 
 

 

15. jūnijā 
plkst. 19.00 

MAZAJĀ ĢILDĒ 
 

Rokgrupas “Zibens” jubilejas koncerts! 

 
Īpašais viesis – Jānis Kalns 

 
Programmā: dziesmas no populārām filmām. 

Biļešu cena: 25,00 EUR 
 

 

Uzrakstiet draugam / draudzenei e-pastu un uzaiciniet viņu apmeklēt 
koncertu kopā ar jums! 
 

Vēstulē rakstiet: 

 kad un kur notiks koncerts; 
 kas uzstāsies koncertā; 

 kāda būs koncerta programma; 
 par koncerta cenu; 

 kāpēc jūs gribat iet uz koncertu. 

 

Vārdi un vārdu savienojumi, ko varat izmantot: izlasīt sludinājumu, koncerts notiks, 
izpildīt dziesmas, mana mīļākā grupa, gaidīt atbildi, uz tikšanos. 

Vēstules apjoms: 25−30 vārdi 
 

Kam: draugam@draugs.lv 

No kā: es@draugs.lv 

Tēma: Par koncertu 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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Rakstītprasmes vingrinājumu atbildes 

 

I 

 

1. uzdevums 

Vārds Aleksandrs 

Uzvārds Požarskis 

Dzimšanas vieta (pilsēta) Maskava 

Dzimums vīrietis 

Izglītība augstākā 

Profesija inženieris 

Darbavieta SIA “Bauskas celtnieks” 

Ģimenes stāvoklis precējies 

Ģimenes locekļi dēls, sieva 

Vaļasprieks medības 

 

2. uzdevums 

Vārds Elīna 

Uzvārds Rozīte 

Dzimšanas vieta Ikšķile 

Dzimums sieviete 

Izglītības iestāde Rīgas Medicīnas skola 

Profesija medicīnas māsa 

Darbavieta veselības centrs “Ogre” 

Ģimenes stāvoklis precējusies 

Ģimenes locekļi vīrs, meita, dēls 

Vaļasprieks lasīšana 

 

3. uzdevums 

Vārds Juris 

Uzvārds Grīnbergs 

Dzimšanas vieta Liepāja 

Dzimums vīrietis 

Izglītība profesionālā 

Profesija galdnieks 

Darbavieta SIA “Skrundas galdniecība” 

Ģimenes stāvoklis precējies 

Ģimenes locekļi sieva, dēls 

Vaļasprieks makšķerēšana 
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4. uzdevums 

 

Vārds Daina 

Uzvārds Lūce 

Dzimšanas vieta Rēzekne 

Dzimums sieviete 

Izglītības iestāde Rēzeknes 1. vidusskola 

Profesija pavāre 

Darbavieta pirmsskolas izglītības iestāde  

“Dzērvenīte” 

Ģimenes stāvoklis neprecējusies 

Ģimenes locekļi – 

Vaļasprieks rokdarbi 

 

5. uzdevums 

 

Vārds Jurijs 

Uzvārds Kurgans 

Dzimšanas vieta Kijeva 

Dzimums vīrietis 

Izglītības iestāde RSU Medicīnas fakultāte 

Profesija kardiologs 

Darbavieta Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 

Ģimenes stāvoklis precējies 

Ģimenes locekļi sieva 

Vaļasprieks teniss 
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6. uzdevums 

 

1. Bauska 

2. Kuldīga 

3. Jelgavas Celtniecības tehnikums 

4. projektu vadītājs 

5. celtniecības firma ”Celtne“ 

6. precējies 

7. velotūrisms 

8. suns / suns Reksis 

 

7. uzdevums 

 

1. Valmiera 

2. Sigulda 

3. Veselības centrs ”Sveiks“ 

4. bērnu ārsts 

5. Medicīnas akadēmija 

6. precējies 

7. sieva, divi dēli 

8. ceļošana 

 

8. uzdevums 

 

1. Auce 

2. augstākā 

3. Auces vidusskola 

4. skolotāja 

5. vīrs Juris, meita Diāna 

6. policists 

7. ceļošana 

8. spāņu 

 

9. uzdevums 

 

1. 27 gadi 

2. Rīga 

3. Maskava 

4. Maskavas Medicīnas profesionālā 

skola 

5. medicīnas māsa 

6. Rīgas 1. slimnīca 

7. precējusies 

8. ceļošana 

 

10. uzdevums 

 

1. 30 gadi 

2. Jūrmala 

3. tulkotāja 

4. precējusies 

5. divi dēli 

6. vācu, krievu 

7. pastaigas gar jūru 

8. suns 
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11. uzdevums 

 

1. vīrietis 

2. modes dizainers 

3. SIA ”EM“ 

4. apģērbus 

5. Liepu iela 12, Liepāja 

 

12. uzdevums 

 

1. sieviete 

2. civillietu juriste 

3. SIA ”Zariņa un Co“ 

4. 9.00−18.00 

5. 67098754 

 

13. uzdevums 

 

1. vīrietis 

2. tulks 

3. juridisku tekstu tulkošana 

4. krievu, latviešu / krievu−latviešu 

5. tuks@tulks.lv 

 

14. uzdevums 

 

1. Ģimenes ārste 

2. Veselības centrs ”ABC“ 

3. 8.00−15.00 (darba dienās) 

4. otrdiena (-as), piektdiena (-as) 

5. Jumpravas iela 23, Rīga, LV-1035 

 

15. uzdevums 

 

1. pasākumu vadītājs 

2. Aģentūra ”Burbuļi“ 

3. bez brīvdienām/ katru dienu 

4. 27690842 

5. Miera iela 180, Rīga 
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II 
 

1. uzdevums 

 

1. B 

2. B 

3. B 

4. A 

5. B 

 

2. uzdevums 

 

1. C 

2. C 

3. B 

4. C 

5. B 

 

3. uzdevums 

 

1. C 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

 

4. uzdevums 

 

1. C 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 

 

5. uzdevums 

 

1. rīta 

2. brauc 

3. viņam 

4. lielā 

5. vakarā 

 

6. uzdevums 

 

1. veikalu 

2. atrodas 

3. pirmajā 

4. draugu 

5. skaistu 

 

7. uzdevums 

 

1. vienu 

2. biju 

3. autobusu 

4. sena 

5. gribu 
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8. uzdevums 

 

1. studēja 

2. viņa 

3. Franciju 

4. nedēļas 

5. interesanta 

 

9. uzdevums 

 

1. trīs 

2. ārstu 

3. sieva 

4. mācās 

5. lielā 

 

10. uzdevums 

 

1. draugu 

2. šokolādes 

3. grib 

4. pienu 

5. iesim 

 

11. uzdevums 

 

1. veikalu 

2. dārzeņus 

3. divus 

4. krējumu 

5. kartupeļus 

 

12. uzdevums 

 

1. pavāri 

2. ezera 

3. brauc 

4. rīta 

5. garšīgus 

 

13. uzdevums 

 

1. jūras 

2. lielā 

3. strādā 

4. laikā 

5. lasīja 

 

14. uzdevums 

 

1. vēsturi 

2. sāksies 

3. Grieķiju 

4. draudzeni 

5. astoņām 
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III 

 

1.−5. uzdevums  

 

Uzdevumi ir labi izpildīts, ja: 

 veiktas visas norādītās darbības (iegūst vai sniedz visu iespējamo informāciju / paskaidro 

/konkretizē / pamato u. c.); 

 uzrakstītais atbilst teksta veidam (apsveikumam, e-pasta vēstulei); 

 doma izklāstīta skaidri, precīzi, plānveidīgi; 

 ir veidots sasitīts teksts, izmantojot dažāda veida teikumus; 

 dotā informācija loģiski papildināta ar saviem vārdiem; 

 rakstītā teksta apjoms atbilst prasītajam.  

 

1. uzdevums 

 

PARAUGS 

Sveiki, Marta! 

Daudz laimes dzimšanas dienā! Es novēlu labu veselību un veiksmi!  Lai Tev skaista diena! 

Ar sveicieniem, Kārlis. 

 

2. uzdevums 

 

1. Vakar es saņēmu vēstuli. 

2. Man iet ļoti labi. 

3. Es vēl strādāju skolā. 

4. Tagad es mācu arī ģeogrāfiju. 

5. Jā, es aprecējos pagājušajā gadā. 

6. Sievu sauc Maija. 

7. Nedēļas beigās es braukšu uz laukiem pie vecākiem. 

 

3. uzdevums 

 

Veidojot teikumus, teikumu locekļu secība nav stingri noteikta. Pieļaujami varianti. 

 

1. Es Tevi sapratu. 

2. Es darbā būšu jau pulksten astoņos. 

3. Vai Tu esi slims? 

4. Man bija brīnišķīgs atvaļinājums. 

5. Šogad mēs apmeklējām skaisto Poliju. 

6. Vakar mēs gājām pastaigāties gar jūru. 

7. Uz tikšanos, Gusts. 

 

4. uzdevums 

 

Veidojot teikumus, teikumu locekļu secība nav stingri noteikta. Pieļaujami varianti. 

 

1. Sveiks, draugs! / Sveika, draudzene! 

2. 14. novembrī būs ekskursija uz Liepāju. 

3. Ekskursija uz Daugavpili būs 12. novembrī. 

4. Ekskursija bez pusdienām maksā 55 EUR, bet ar pusdienām 70 EUR. 

5. Es gribu redzēt Liepāju, jo man patīk jūrmala. 

6. Vai Tu brauksi kopā ar mani? 
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5. uzdevums 

 

PARAUGS 

 
Sveika, Marta! 

Kā Tev klājas? Es izlasīju reklāmu, ka 15. jūnijā pulksten 19.00 Mazajā ģildē uzstāsies rokgrupa 

“Zibens”. Tas būs grupas jubilejas koncerts. Īpašais koncerta viesis būs populārais dziedātājs Jānis 

Kalns. Rokgrupa koncertā izpildīs dziesmas no populārām filmām. Biļešu cena ir diezgan augsta. 

Viena biļete maksā 25 EUR. Es ceru, ka Tu nāksi uz koncertu kopā ar mani. Es ļoti gribu dzirdēt šo 

grupu, jo tā ir mana mīļākā latviešu rokgrupa. 

Gaidīšu atbildi! 

Atā, Jānis. 

 

 
 
 

 
 

Vingrinājumos izmantoti attēli no dažādām tīmekļa vietnēm. 
 
 

 


