
Darba lapas 

KLAUSĪŠANĀS uzdevumi 

Klausīšanās teksti lasāmi normālā runas tempā. Pirms tekstu nolasīšanas jādod laiks, lai 

valodas apguvējs iepazīstas ar attiecīgo uzdevumu darba lapā. 

1. uzdevums 

Izlasiet jautājumus un atbilžu variantus! 

Klausieties paziņojumus un apvelciet pareizās atbildes burtu          ! 
 

1. Kāds pasākums notiks pēc divām dienām? 

A  Mūzikas festivāla noslēgums 
B  Dokumentālo filmu festivāla noslēgums 

C  Dokumentālo filmu festivāla atklāšana 
 
2. Cikos varēs klausīties raidījumu „Kas notiek Eiropā”? 

A B C 
 

3. Kur notiks 1. klašu vecāku sapulce?  

A  Direktora vietnieka kabinetā. 

B  Skolotāju istabā. 
C  Skolas aktu zālē. 
 
4. Kad sāks rādīt jauno trilleri? 

A  22. jūnijā. 
B  11. jūnijā. 

C  1. jūnijā. 
 

5. Kurām precēm piemēro 20 % atlaidi? 

A  Būvmateriāliem, ja tos pērk profesionāli celtnieki. 

B  Precēm dārzam, ja tās pērk seniori. 
C  Jebkurai precei, ja tās pērk seniori. 
 
  

12.20 

D 

12.00 20.00 



 

2. uzdevums 

 

Klausieties informāciju un lodziņā pie attēla rakstiet atbilstošās informācijas 

burtu! Teskstu dzirdēsiet divas reizes. Trīs atbildes ir liekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

D  13. maijā A   5 eiro C  Bez maksas B   Svētku mēneša 

beigās 

F  Bērniem G   10.00–17.00 

 
Piena un medus svētki 

E  30. maijā H  pulksten 15.00 

   

  



 

3. uzdevums 

 

1. variants 
Izlasiet apgalvojumus! Klausieties informāciju! 

Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)! 
 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Erudīcijas spēli organizē Bauskas pilsētas dome.   

2. Pirmā viktorīna notiks 20. martā.   

3. Viktorīna notiks vienu reizi mēnesī piektdienas vakaros.   

4. Visās viktorīnās uzdos jautājumus par Bauskas vēsturi.   

5. Spēlē drīkst piedalīties tikai grupas.   

6. Viktorīnas dalībniekiem būs nepieciešams kvalitatīvs interneta 

pieslēgums. 

  

7. Lai reģistrētos viktorīnai, jāierodas Bauskas Informācijas centrā.    

 

2. variants 

Klausieties informāciju! 

Teikumā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! Četras atbildes ir liekas. 

 

 

1. Erudīcijas spēli organizē Bauskas ___ Informācijas 

centrs.  
 

2. Pirmā vikorīna notiks tiešsaistē ___. martā. 
 

3. Viktorīna notiks vienu reizi ___. 
 

4. Viktorīnā būs jautājumi par Bauskas ___. 
 

5. Viktorīnas dalībniekiem būs vajadzīgs labs ___ 

pieslēgums. 
 

6. Katra viktorīna ilgs aptuveni ____ stundas. 

 

 

 

  

A  mēnesī B  7 

C  telefona 

J piektajā 

E  divas 

H vēsturi G  novada 

I nedēļā 

F  pilsētas 

D  interneta 



 

4. uzdevums 

Izlasiet apgalvojumus! Klausieties telefona sarunu!  
 

1. variants 
Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)! 

 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Ērika atvaļinājums ilgs trīs nedēļas.   

2. Normunds pašreiz atpūšas Ventspilī.   

3. Ēriks kopā ar draudzeni jūlijā plāno braukt uz Spāniju.   

4. Abi vīrieši domā, ka ir interesanti ceļot pa Latviju.   

5. Ēriks ar draudzeni bija pie radiem Latgalē.   

6. Normunda meitai ļoti patika Leļļu muzejs Preiļos.   

7. Normunds lūdz draugam atsūtīt fotogrāfijas ar jūras skatu.   

 

 

2. variants 
Atzīmējiet, kuram dialoga dalībniekam apgalvojums atbilst vai arī tas neatbilst 

nevienam runātājam! 
 

 Apgalvojums Normunds Ēriks   Neviens 

1. Atvaļinājums ir četras nedēļas jeb veselu mēnesi.     

2. Pašreiz atrodas Ventspilī.    

3. Draudzene grib ceļot uz Spāniju.    

4. Ceļot pa Latviju nav interesanti.    

5. Meitai patika Leļļu muzejs Preiļos.    

6. Septembrī vai oktobrī brauks uz Daugavpili.    

7. 

 
Vēlas, lai draugs atsūta fotogrāfijas.    

 

  



 
 

KLAUSĪŠANĀS TEKSTI 

 

1. uzdevuma teksti 

1. paziņojums. Atgādinām, ka jau pēc divām dienām Mūzikas akadēmijas zālē notiks dokumentālo filmu 

festivāla „Zaļā Latvija” noslēguma pasākums.  

2. paziņojums. Turpmāk katru trešdienu mūsu radiostacijā raidījums „Kas notiek Eiropā?”. Klausieties mūs 

jau šajā trešdienā, 20. aprīlī, pulksten divpadsmitos dienā.  

3. paziņojums. Pirmo klašu vecāku sapulce notiks otrajā stāvā skolas aktu zālē. Tā atrodas blakus skolotāju 

istabai. Vecākus pirms došanās uz zāli lūdzam reģistrēties diektora vietnieka kabinetā. 

4. paziņojums. Trilleris „Operācija 22” uz kinoteātru ekrāniem jau no 11. jūnija. Nepaladiet garām, ja jums 

patīk asa sižeta filmas. Biļetes var iegādāties jau no 1. jūnija kinoteātra tīmekļvietnē www.astorija.com. 

5. paziņojums. Ja vēlies uzlabot savu dzīvesvietu, gaidām tevi būvmateriālu veikalā. Te varēsi iegādāties 

visu, kas vajadzīgs remonta un dārza darbiem. Ja esi seniors, saņemsi 20 % atlaidi visām precēm.  

2. uzdevuma teksts 

Aicinām apmeklēt Jelgavas novada Pavasara svētku pasākumus maijā.  

10. un 11. maijā būs Pavasara gadatirgus. Abas dienas gadatirgū varēs iegādāties gandrīz visu,  

kas nepieciešams darbam dārzā. Ieeja gadatirgū abas dienas būs bez maksas.  

11. maijā no pulksten 10.00 līdz 17.00 gadatirgus teritorijā būs arī tulpju izstāde.  

13. maijā pulksten 14.00 Jelgavas Kultūras centrā notiks Mātes dienai veltīts koncerts. Ieeja koncertā – tikai 

3 eiro. 29. maijā būs pasākums, kas īpaši patiks bērniem, – kaķu izstāde. Pavasara svētku mēneša 

noslēgumā 31. maijā būs novada lauksaimnieku diena – Piena un medus svētki. Gaidīsim visus Jelgavā! 

 

3. uzdevuma teksts 

Bauskas novada Informācijas centrs organizē erudīcijas spēli „Pārbaudi sevi!”. Lai ikviens varētu pārbaudīt 

savas zināšanas, pilsētas kultūras namā 5. martā notiks pirmā viktorīna. Erudīcijas spēles plānotas vienu 
reizi mēnesī piektdienās pulksten 20.00. Tās notiks tiešsaistē. Kopā būs septiņas viktorīnas – divas reizes būs 
jautājumi par Bauskas pilsētas vēsturi un šodienu, bet pārējās piecas reizes – par dažādiem tematiem, 
piemēram, ģeogrāfiju, mūziku, sportu un citiem. Dalībnieki viktorīnās varēs piedalīties gan individuāli, gan 
grupās. Lai piedalītos spēlē, būs nepieciešams dators, planšetdators vai mobilais tālrunis ar stabilu interneta 
pieslēgumu. Katras viktorīnas ilgums – apmēram divas stundas. Viktorīnai var reģistrēties tīmekļvietnē 
www.viktorina.bauska.lv .  

 

4. uzdevuma teksts 

Normunds. Sveiks, Ērik! 

Ēriks. Sveiks, Normund! 

N. Kā klājas? Ilgi neesam tikušies. Vai esi mājās? 

Ē. Nē, pašreiz esmu Ventspilī. Man ir atvaļinājums. 

N. Cik ilgi būsi atvaļinājumā? 

Ē. Gribēju trīs nedēļas, bet diemžēl daudz darba – varēšu būt prom no darba tikai divas nedēļas. Vēl vienu 

nedēļu varu atpūsties. 

N. Vai abas nedēļas plāno pavadīt Ventspilī? 

Ē. Nē, mēs ar draudzeni bijām Talsos, rīt brauksim uz Kuldīgu. Izdomājām, ka šoreiz ceļosim tepat pa 

Latviju. Latvijā ir tik daudz interesantu vietu. Draudzene gan gribēja braukt uz Spāniju, bet tagad, jūlijā, tur 

ir ļoti karsts laiks. Drīzāk uz Spāniju brauksim septembrī vai oktobrī. 

N. Jā, tas ir pareizs lēmums. Latvijā tiešām daudz skaistu vietu. Es brīvdienās biju Latgalē pie radiem. Pa 

ceļam no Rīgas bijām Preiļos, Līvānos. Tur arī ir daudzas interesantas vietas – Preiļos apskatījām Leļļu 

muzeju. Mana piecgadīgā meita priecājās par lellēm. Līvānos bijām Līvānu Stikla un amatniecības centrā. Tur 

bija ļoti skaista stikla trauku izstāde.  

Ē. Mēs uz Latgales pusi brauksim augusta sākumā. Daugavpilī dzīvo mana māsīca. Viņai būs dzimšanas 

diena.  

N. Lai jums laba atpūta! Atsūti WhatsApp-ā no Kurzemes kādus foto! Kādu jūras skatu.  

Ē. Labi! Pagaidām – atā! 

 

 

http://www.astorija.com/
http://www.viktorina.bauska.lv/


 

Darba lapas 

LASĪŠANAS UN LEKSIKAS APGUVES uzdevumi 

1. uzdevums 

Izlasiet sludinājumus un apgalvojumus! Atzīmējiet, kuram sludinājumam atbilst 

apgalvojums! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apgalvojums 
 

„Solo” „Aiva” „Marss” 

 Piemērs. Par darbu var interesēties, zvanot vai sūtot 
vēstuli e-pastā. 

  X 

1. Darbiniekam būs jāstrādā darbdienās līdz sešiem 
vakarā. 

   

2. Darbiniekam vajadzīga augstākā izglītība. 
 

   

3. Sludinājumā varam lasīt, kurā līmenī jāprot latviešu 
valoda. 

   

4. Pieteikuma anketa ir uzņēmuma tīmekļvietnē. 
 

   

5. Darbiniekam dažreiz būs jāstrādā arī brīvdienās. 
 

   

6. Uzņēmums aicina darbā cilvēkus ar pieredzi 
konkrētajā profesijā. 

   

7. Darba vieta darbiniekam būs ārpus Rīgas. 
 

   

 

Veikals „Solo” Rīgā aicina darbā 

pārdevēju. 

 

Darba režīms: 

pimdiena–piektdiena  

plkst. 8.00–18.00. 

 

Prasības: 

 laba komunikācijas 

prasme; 

 latviešu valodas prasme 

(vismaz vidējā līmenī). 

Detalizētāka informācija par 

vakanci un pieteikuma anketa – 

veikala tīmekļvietnē 

www.solo.lv. 

 

 

 

Tirdzniecības centrs „Aiva” piedāvā darbu 

grāmatvedim. 

Prasības: 

 augstākā izglītība grāmatvedībā; 

 latviešu valodas prasme; 

 prasme strādāt ar dažādām grāmatvedības 

datorprogrammām; 

 darba pieredze grāmatveža profesijā (vismaz 

divi gadi). 

Darba vieta: Rīgas ielā 3, Ogrē. 

Darba laiks: plkst. 9.00–17.00 (brīvdienas – 

sestdiena, svētdiena). 

Pieteikumus un CV sūtīt uz e-pasta adresi: 

aiva@aiva.com. 

 

 

Veikalu tīkla „Marss” noliktavā vajadzīgi strādnieki. 

Darbs maiņās (gan darbdienās, gan sestdienās un 

svētdienās). 

Prasības izglītībai – vēlama vidējā izglītība. 

Ja ir interese par darbu, lūdzam zvanīt (29765301) 

vai rakstīt marss@noliktava.lv. 

 



 

 

2. uzdevums 

Lasiet informāciju par personām un sludinājumus! Atrodiet katrai personai 

atbilstošu sludinājumu! Rakstiet atbilstošā sludinājuma burtu pretī informācijai 

par personu! Viens sludinājums ir lieks. 

1. Juris vēlas sievai Inārai sagādāt pārsteigumu abu 10 gadu kāzu jubilejā. Viņš 
zina, ka sieva ļoti gribētu atpūsties pie jūras. Tagad ne Juris, ne Ināra nevar 
doties atvaļinājumā, taču sestdienā un svētdienā varētu atpūsties kādā jaukā 

vietā. 

 

2. Dace Jaunkalne prot vācu un franču valodu. Viņa nesen bija Parīzē, kur 

papildināja savas zināšanas franču valodā. Tagad Dace interesējas par 
iespējām strādāt kādā mācību centrā vai tūrisma aģentūrā.  

 

3. Sabīni interesē franču kultūra. Viņa nesen sāka mācīties kursos franču valodu. 

Sabīne labprāt apmeklētu kādu pasākumu, lai iegūtu vairāk zināšanu par 
Franciju. 

 

4. Aivars kopā ar studiju biedriem pēc eksāmeniem vēlas braukt atpūsties. Visi 
jaunieši strādā, tāpēc ir brīvi no darba tikai nedēļas nogalē. Aivars meklē 
kādu atpūtas vietu, kas nebūtu pārāk dārga. 

 

5. Zane vēlas uzdāvināt tētim 60 gadu dzimšanas dienā ceļojumu uz kādu 
Eiropas valsti. Viņa meklē ceļojumu pavasara sākumā, jo vasarā tētim ir 

daudz darba laukos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tūrisma firma piedāvā septiņu dienu avioceļojumu uz Portugāli. Izbraukšana –  

04.04. vai 17.04. Vienai personai – 620 eiro.  
 

 

 

 

B Sestdien, 13. maijā, Liepājas Sporta centrā junioru basketbola spēle. Varēsiet 

redzēt, kā sacenšas Latvijas un Francijas jaunie un talantīgie basketbolisti. 

 
 

 

 

 

C Piedāvājam jauku atpūtu Zemgalē, 25 km no Jelgavas. Mūsu viesu nams „Upītes” gaida 

ikvienu sestdienās un svētdienās. Demokrātiskas cenas. Zvaniet – 29857891. 
 

 

 

 

D Informējam, ka augusta pirmajā nedēļā Kino centrs organizē itāļu un franču kino 

nedēļu. Iespēja dzirdēt pazīstamu kinokritiķu lekcijas – 5. augustā par itāļu kino;  

7. augustā par franču filmām. Plašāka pasākuma programma www.filmas.com. 
 

 

 

 

E Brīvdienu mājā „Ceriņi” varēsiet atpūsties no darba. Mūsu māja atrodas Skultē. 

Pludmale un skaistais jūras krasts tikai 100 metru attālumā. Mīļi gaidīsim!  

Droši rakstiet: cerini@maja.lv. 
 

 

 

 

F Vajadzīgi ekskursiju vadītāji tūristu grupām uz Eiropas valstīm. Īpaši gaidām 

pretendentus, kas prot franču valodu. Pieteikumus sūtīt turisms@latvija.com. 
 

 



 

3. uzdevums 

Lasiet tekstu un atzīmējiet pareizo atbildi uz jautājumiem!  

Atpūta no pilsētas 

 
 Mārtiņš Feldmanis jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Rīgas centrā trīsistabu dzīvoklī, 
taču bieži brauc atpūsties uz savu lauku māju netālu no Valmieras. Viņa vectēvs nopirka 

šeit zemi un pēc tam uzcēla māju. Mārtiņam patīk brīvdienas un vasaras atvaļinājumu 
pavadīt te, nevis braukt tālos ceļojumos ārpus Latvijas. Viņa lauku māja „Vāveres” 

atrodas Burtnieku ezera krastā. Agri no rītiem Mārtiņš ar laivu iebrauc ezerā un makšķerē 
zivis. Netālu no mājas ir mežs, kur rudeņos var sēņot un ogot. Mežā dzīvo daudz vāveru, 
tādēļ arī Mārtiņa vecvecāki nosauca māju par „Vāverēm”.  

 Kaut arī Feldmaņu ģimene pilsētā var nopirkt dažādus produktus, katru pavasari viņi 
stāda sīpolus un kartupeļus, sēj dilles, redīsus un burkānus. Mārtiņa sieva audzē 

zemenes un upenes. Tas ir viņas vaļasprieks. Zemenes garšo visiem, taču visvairāk tās 
garšo viņu meitai – trīsgadīgajai Annai. Ziemā Feldmaņu ģimene uz laukiem brauc retāk, 
taču arī tad šeit ir brīnišķīgi – visur ir balts sniegs, var slēpot un slidot.  

 Tomēr visskaistākie ir vasaras vakari. Tad visa Feldmaņu ģimene ir kopā. No 
pilsētas atbrauc arī Mārtiņa brālis ar sievu un diviem dēliem. Visi kopā atpūšas ezera 

krastā – dedzina ugunskuru un cep desiņas. „Vaverēs” visiem patīk un visi jūtas labi, jo 
var atpūsties no pilsētas trokšņa dabā – svaigā gaisā un klusumā. 
 

 

Piemērs. Kur Mārtiņam patīk brīvdienās 

atpūsties? 

 
A Ārzemju ceļojumos.  

B Pilsētas dzīvoklī. 
C  Ģimenes lauku mājā. 
 

1. Kā Feldmaņi ieguva lauku māju? A  Māju nopirka Mārtiņa tēvs. 
B  Māju uzcēla Mārtiņa vectēvs. 

C  Māju uzcēla Mārtiņa sievas vectēvs. 

2. Kāpēc mājas nosaukums ir 

„Vāveres”? 

 

A Mārtiņa vecākiem bija tāds uzvārds. 
B Mežā netālu no mājas dzīvo daudzas 
vāveres. 

C Tāpēc, ka Mārtiņam ļoti patīk vāveres. 

3. Kāds ir Mārtiņa sievas vaļasprieks? A Slēpošana mežā. 
B Ogu audzēšana. 
C Sēņu un ogu lasīšana. 
 

4. Kas garšo Feldmaņu meitai? A  Burkāni. 
B  Upenes. 
C  Zemenes. 

5. Kāpēc Feldmaņu ģimenei patīk 

laukos? 

A Jo nav veikalā jāpērk dārzeņi. 
B Jo te ir skaista daba un svaigs gaiss. 

C Jo ezerā ir daudz zivju. 
 

  

 

 



Darba lapas 

RAKSTĪŠANAS UN GRAMATIKAS uzdevumi 
 

1. uzdevums 
 

1. variants 
 

Aplūkojiet Ivara un Sandas Vītolu ģimenes fotogrāfijas! 
 

 

 

 

 

 

Uzrakstiet 4 (četrus) teikumus par Vītolu ģimeni! Katrā teikumā ne mazāk par 

3 (trim) vārdiem! 

 

Piemērs. Par dzīvesvietu  

Vītolu ģimene dzīvo jaunā un skaistā mājā. 

 

1. Par ģimenes locekļiem 

 __________________________________________________ 

 

2. Par Sandas Vītolas profesiju 

 __________________________________________________ 

 

3. Par Ivara Vītola vaļasprieku 

 __________________________________________________ 

 

4. Par mājdzīvnieku 

 __________________________________________________ 



1. uzdevums 

2.variants 
 

Aplūkojiet Jolantas Blūmas fotogrāfijas! 

 

 

 
0. 

 

  
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

4.  

 

Uzrakstiet katrai fotogrāfijai aprakstu: par Jolantas Blūmas dzīvesvietu, 

vecumu, profesiju, mājdzīvnieku, vaļasprieku! Katrā teikumā rakstiet vismaz 

trīs vārdus! 

 

Piemērs. Jolanta dzīvo modernā daudzstāvu mājā. 

 

1. ________________________________________________________  

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 

 



 

2. uzdevums 

 

1. variants 

 

Lasiet WhatsApp ziņu un teikumā ierakstiet atbilstošo vārdu pareizā formā! 

 

seminārs Tu maza atbraukt pilsēta divas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. variants 

 

Lasiet WhatsApp ziņu un teikumā ierakstiet iekavās doto vārdu pareizā formā! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Labdien, Marta! Kā Tev klājas? Es tikai vakar vakarā 

_________________ (1.) mājās no Tallinas. Biju tur 

_________________ (2.) dienu komandējumā. Tallinā es 

piedalījos _________________ (3.), taču bija arī laiks 

apskatīt _________________ (4.). Tallina tiešām ir skaista. 

Atvedu Tev _________________ (5.) dāvanu no Tallinas. Kad 

mēs varam satikties? Uzraksti! Alise 

 

 

 

Sveiks, Daini! Es Tev (Tu) zvanu, bet Tu neatbildi. Kur esi – 

darbā vai _________________ (1. – mājas)? Ko Tu šovakar 

darīsi? Es vakar _________________ (2. – nopirkt) divas biļetes 

uz jauno _________________ (3. – filma) „Serpentīns”, bet 

draudzene līdz _________________ (4. – vēls) vakaram 

strādās. Varbūt nāksi uz kino kopā ar mani? Seansa sākums ir 

_________________ (5. – seši) vakarā. Gaidu Tavu ziņu! Agris. 

 

 

 

 

 



 

3. uzdevums 

 

Iedomājieties, ka gribat īrēt vasarnīcu un uzrakstiet sludinājumu! 

 

Rakstiet: 

1) ko gribat īrēt, 

2) kādai jābūt vasarnīcai (atrašanās vieta, istabu skaits, ērtības u. tml.), 

3) uz cik ilgu laiku gribat to īrēt, 

4) cik jūs varat maksāt par īri, 

5) kā ar jums sazināties. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  

Sludinājuma apjoms – 

35 vārdi. 

 



Darba lapas 

RUNĀTPRASMES uzdevumi 
 

1. uzdevums 

 

Uzdodiet jautājumu, lai iegūtu informāciju! Formulējiet jautājumu pilnā 

teikumā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zēnu kora koncerts 

 Doma baznīcā 
 

12. aprīlī pulksten …...(?). 
 
 
 

 

Uzziniet laiku! 

Pārdodu jaunu 

mugursomu ……(?) krāsā. 

 

Par cenu vienosimies.  
Zvaniet 29866641. 

 
 
 

 

Uzziniet krāsu! 

26. maijā ….(?) 

notiks rakstnieces 
Ilzes Siliņas grāmatas 

 „Spoks pilī” 

atvēršanas svētki. 

Uzziniet vietu! 



 

2. uzdevums 

 

Alūkojiet attēlus!  

Atbildiet uz jautājumiem par attēliem! 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildiet uz jautājumu: Kā jūs parasti atpūšaties? 

 

  

KAS? KO DARA? KUR? 



 

Izmantotie avoti 

 

https://www.jgb.lv/lv/aktualitates/jaunumi/virtuala-un-plaukta/  

https://www.ikskilesvidusskola.lv/a/jaunumi/mates-dienas-koncerts 

http://www.vidzeme.com/lv/notikumi/pavasara-gadatirgus-ape.html 

https://www.la.lv/liepaja-skatama-krasna-tulpju-un-narcisu-izstade 

https://cyclingtips.com/2018/06/what-you-should-know-about-riding-out-of-the-saddle/ 

https://www.skrundasmuiza.lv/lv/kazu-svinibas-skrundas-muiza 

https://theconversation.com/simplistic-advice-for-teachers-on-how-to-teach-wont-work-86706 

https://www.southernliving.com/culture/pets/best-dog-breeds-kids 

https://www.lieliskadavana.lv/ 

https://www.devor.lv/dzivojamas-daudzstavu-majas 

https://www.petcoach.co/article/6-ways-you-can-change-your-cats-life-in-15-minutes-a-day/ 
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