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Izgudrojumu uzdevumi 

Latviešu tautas pasakās un teikās 
 

 Atvērtie uzdevumi ir sastopami teikās, pasakās un stāstos. Uz katra soļa 
mēs varam saredzēt atvērto uzdevumu. Projekta ietvaros izveidotajā materiālā ir 

uzdevumi, kuri balstīti uz atvērtības principa, domāšanas aktivitzēšanai 1. un 
2.klasei, atvērtie uzdevumi 3.-6.klasei, kā arī atvērtie izgudrojumu uzdevumu 

tautas pasakās un teikās. Katrs no uzdevumiem var tikt lietots atsevišķi. Aicinām 
saredzēt un meklēt uzdevumus pasakās, kuras Jūs lasāt saviem bērniem skolās 
un mājās.  

 Mēs, atvērtajos uzdevumos, saredzam plašas iespējas domāšanas veida 

un pieejas attīstīšanai, lai katrā situācijā saredzētu iespējas un pozitīvu zinātkāru 
izaicinājumu. Ceļš kā bērniem un mums pašiem mācīt meklēt risinājumus.  

 Priecāsimies, ja sniegsiet mums atgriezenisko saiti, pieredzi, sajūtas, viedokli, 
savus uzdevumus uz pilbiedriba@gmail.com 

 Vairāk par TRIZ uzdevumu, metožu pielietošanu un iespējām integrēt 
savā darbībā varat uzzināt rakstot uz aija.vanaga@gmail.com 

 

Lai izdodas, 

Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"  

http://www.preililatvijai.lv 

https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/ 
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1. PAŅEMT	NEVAR,	ATŅEMT	VAR	

Reiz viena meita gājusi pa ceļu. Pa priekšu gājis vecs vecis, kas tikko varējis 

pavazāt kājas. 

-"Vecais tēv', sēdi man kukurī!" teikusi meita, "es tevi panesīšu." 

"Ko nu, meit," teicis vecis, "gan jau es tāpat aizvilkšos." 

-"Nāc vien, nāc!" teikusi meita, "es esmu jauna un stipra, tevi panest varu." 

Nu vecis ar nācis. Meita to paņēmusi uz muguras un nesusi. Bet vecis palicis 

arvienu smagāks un smagāks un beidzot to meita vairs tikko varējusi panest. 

-"Tu paliec arvienu smagāks," viņa teikusi. 

Tā jau varot ar būt, noteicis vecis, un rausies zemē. Nu meita prasījusi: "Kas tu 
tāds esi?" 

-"Es esmu tas visulabākais," atbildējis vecis. 

"Kā, visulabākais?" prasījusi meita. "Nu tad jau tu esi pats Dievs!" 

-"Jā," atbildējis vecis, šis esot Dievs, un to jau ar par visulabāko saucot un 

daudzinot. 

Nu, Dievs iedevis meitai gredzenu un sacījis: "Šitam gredzenam ir trīs vēlēšanās. 

Pirmā vēlēšanās ir pils, otra zelts un manta, trešā garš mūžs. To gredzenu tu 
nēsā pirkstā un ja tev kā vajaga, tad tik vēlies, un tev nekā netrūks. Šo gredzenu 
es tev dodu tādēļ, ka tu esi tik laba." 

-Meita negribējusi gredzenu ņemt, jo viņa esot jauna un stipra, varot strādāt un 

maizi pati nopelnīt. Šobaltdien viņai nekā nevajagot. Bet Dievs tai iedevis 
gredzenu un sacījis, ka vecumā tai kā varbūt vajadzēšot un tad gredzens būšot 
īstā vietā. Meita paņēmusi gredzenu un uzmaukusi pirkstā. Dievs tūliņ pazudis. 

No tās reizes meitai klājies dikti labi. Viņai nekā netrūcis un tā dzīvojusi laimīgi. 

Sākuši braukt precinieki un meita apprecējusi bagātu vīru. Nu viņai bijusi pašai 
sava māja un iedzīve. Bet no gredzena viņa nekad nekā neprasījusi. Nu viņi bijuši 
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bagāti un tiem vienmēr nākuši ciemiņi. Reiz pie viņiem atnācis ciemoties viens 
krodzinieks ar savu sievu. Krodzinieks pamanījis gredzenu un prasījis: "Vai, cik 

juma skaists gredzens!" 

Nu viņa stāstījusi, ka tas esot Dieva dotais gredzens, un gredzenam esot trīs 
vēlēšanās: skaista pils, daudz mantas un naudas un garš mūžs. Meita stāstījusi, 
ka viņa nekā vēl neesot vēlējusies un kad nu šai kā vajadzēšot, vai arī vecuma 

dienās trūkums spiedīšot, tad gan viņa vēlēšoties. 

Krodzinieks visādi izdomājies, kā dabūt gredzenu savā rokā.  

Ko jūs darītu šajā situācijā? 

 

Kontrolatbilde 

Beidzot viņš izdomājis viltu. Krodzinieks aizbraucis uz pilsētu un licis sev iztaisīt 

uz mata tādu pašu gredzenu, kā Dieva dotais. Tad nu viņš uzlūdzis abus pie 
sevis ciemoties. Meita un viņas vīrs atnākuši arī. Nu krodzinieks sācis viņus 

mielot un dzirdīt un beidzot piedzirdījis, tā kā abi palikuši guļot. Tad krodzinieks 
novilcis meitai no pirksta Dieva doto gredzenu un savu, pakaļtaisīto uzvilcis viņa 
vietā. 
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2. MEŽA	SILTUMS	
	

Vienā aukstā, aukstā ziemas dienā viens zēns brauca mežā malku cirst. Viņš, 

nabadziņš, dikti bija nosalis. Ko nu darīs? Kā sasildīties mežā? 

 

Kontrolatbilde 

Sadomāja sniegu nogrūst un uguni uzkurt, ka var sasildīties. Nu, un, sniegu 

rakdams, — ko domājiet — viņš uzraka zelta kastīti. 

   «Bet, pag!» viņš atminējas. «Kur kaste ir, tur arī atslēgai vajag būt.» Un nu 
meklēja atslēgu. Par labu laimi, atrada gan atslēgu un nu tūliņ slēgs 
vaļā.  Gaidīsim tad nu, kad viņš atslēgs, tad redzēsim, kas tur labs iekšā būs! 

 

Nākošais uzdevums- ko zēns varētu atrast lādē? Kāpēc tas viņam noderētu? 
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3. VĒJŠ	PALĪDZ	

Dzīvoja nabaga vecītis vecā istabiņa. Reiz sacēlās ļoti liels vējš un norāva 

istabiņai jumtu. Nabaga vecītis bēdājās, bēdājās, bet te sadomā: «Iešu pie paša 

Vēja žēloties.» 

   Viņš nu iet, iet veselu dienu, pienāk nakts, viņš ieiet lielā mežā un uziet tur 

mazu mājiņu. Tad viņš ieiet tai mājiņā un prasa saimniekam: «Vai tu nezini, kur 
Vējš dzīvo?» 

Saimnieks atbild: «Es pats jau esmu Vējš.» 

 «Es atnācu pie tevis žēloties.» 

 «Par ko?» 

 «Vējš norāva manai istabai jumtu, un tagad nezinu, kā lai dzīvoju.» 

 «Nedusmojies neko! Man tik netīšām aizķērās viens spārns. Es par to došu tev 
vienu lakatiņu. Kad tu izpletīsi to lakatiņu un noliksi to uz galda vai zemē, tad tur 
būs visādi ēdieni un dzērieni virsū. Tā tu varēsi dzīvot bez bēdām.» 

   Vecītis saņem lakatiņu, pateicas Vējam par dāvanu un aiziet. Pārnācis mājās, 

viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un draugus. Dabūja kungs dzirdēt par 
brīnuma lakatiņu, aizsūta savus ļaudis un liek noņemt vecītim to lakatiņu. 

   Vecītis iet atkal pie Vēja un sūdzas: «Kungs man noņēma lakatiņu. Vai tu man 
vēl ko nevarētu dot?». Kā vējš varētu palīdzēt vecītim? 

 

Kontrolatbilde 

 Vējš atbild: «Tagad es tev došu vienu stabulīti. Kad tu to pūtīsi, tad kungs tev 

atkal atdos lakatiņu.» 

   Vecītis pārnāk mājā ar stabulīti un kā pūš, tā visi sāk dancot. Arī kungs dabūja 
dzirdēt par brīnuma stabulīti un aizsūta savus ļaudis, lai noņem vecītim to 
pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu stabulīti, un kunga ļaudīm gribot negribot ir 



 

 

5 

Materiāls tapis projekta 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15 “Daba. Sarunas. Izglītība” ietvaros 
Projekta īstenotājs Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" http://www.preililatvijai.lv 

jādanco. Tie nekā nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs un nosūta pie vecīša 
vēl daudz vairāk ļaužu, bet tiem izdodas atkal tāpat. 

   Kungs negrib ticēt ļaužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu pie vecīša. Tas 

tikai pūš savu stabulīti, un kungs ar sievu danco, tikmēr danco, kamēr krīt gar 
zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš. 

Vecītis prasa: «Vai atdosi manu lakatiņu?» 

Kungs kliedz: «Atdošu, atdošu!» 

Tā nu vecītis dabūja savu lakatiņu un dzīvo laimīgs. 
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4. TEIKA	PAR	VILKU	

Velnam reiz uznācis garš laiks. Domājis, gudrojis: darīt šo, darīt to; nekā, dūša 

tāda kā apvītusi. Devies ārā no elles, pastaigāt svaigā gaisā. Klīdis gausi gar 

kaimiņa dieva pagalmu un ieraudzījis suni. 

Ak tu izputējis, kas dievam par skaistu roku darbu! 

«Pag, pag,» velns nodomājis, «jāmēģina arī man radīt tādu kukaini!» 

Paņēmis sētas mietu un izdrāzis mugurkaulu. Tad devies uz māla bedri un — 
viens, divi — vilks gatavs! Apskatījis no visām pusēm. Neko sacīt — darbiņš glīts! 
Nu ņēmies iepūst dzīvību. Pūtis, pūtis — nekā. Vienu brīdi gan licies, ka vilks 

mazliet tā kā pakustinājis asti, bet tad atkal guļot salts un stīvs, kā jau no māliem 
mīcīts. Neko darīt, gājis pie dieva pēc padoma. 

Kā padarīt vilku dzīvu? Varbūt velns pats var iedot dzīvību? Kādas ir atšķirības 
starp dzīvu un nedzīvu, kas vilkam trūkst? 

 

Kontrolatbilde 

— Re, kaimiņ, radīju vilku, bet dzīvības trūkst. Esi nu tik žēlīgs un iepūt viņam 
dvašu nāsīs. 

Taču arī dievs bijis gudrinieks, tūlīt vis nepūtis. Vispirms lai pasakot, kāds būšot 
vilka amats. Ļaundarim viņš nepūtīšot dzīvības dvašu nāsīs. 

Kādu darbu vilkam varētu piedāvāt? Kam noder vilks? 
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5. SAMS	UN	ŪLIS	

Sams reiz sadomājis, ka Daugavā pārāk grūta dzīve, un devies pret straumi laimi 

meklēt. Gājis, gājis un iegriezies Ogrē. Ogrē sams saticis uli. Kā jau daždien 

ienācējs, viņš, laipni bildinādams, vaicājis: 

— Kā jums te, Ogrē, labi klājas? 

Ulis nopētījis milzīgo samu un klusībā nodomājis: «Ja tāds tēviņš sāks Ogrē 
dzīvot, tad mazie vairs klajumā lai nerādās. Tad ir beigas. Jālūko dabūt to rīmu 

no Ogres prom.»  

Kā mazajam ūlim aizdzīt lielo samu uz neatgriešanos? 

 

Kontrolatbilde 

Savaibstījis bēdīgu ģīmi, ulis atbildējis: 

Kā te var klāties? Dzīvojam no rokas mutē! 

Kāpēc tu tik mazs augumā? 

Jā, redzi nu, kāda mums tā dzīvīte, sama lielskungs! Vai tu domā, ka mēs, uļi, 
vienmēr bijām tik mazi kā tagad es? Nē, nē! Tu jau esi liels un brangs, bet mans 

tēva tēvs bija vēl brangāks. Pār pieri vien viņam bija pieci sprīži, kur tad vēl līdz 
astei! Bet tagad! ... Redzi pats, kāds es izskatos! Laikam jau mums, uļiem, pēdīgi 

būs pavisam jāsadilst, ja nenāks labāki laiki. Barības te vairs nekādas. Kurš prot 
veiklāk peldēt, tas airējas projām uz Daugavu. Tā ir daudz lielāka upe un nav tik 
skaudīga kā Ogre. 

Sams, dzirdēdams, ka Ogrē tik plāni klājoties, nodomājis: «Kas man kaiš 
Daugavā, ja citur nav labākas dzīves?» Un tūdaļ atvadījies no laipnā ogrēnieša, 

lai peldētu atpakaļ uz Daugavu. 

Kopš tā laika neviens sams Ogrē nav redzēts. 
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6. AKLAIS	OSIS	

Osis ir akls un klibs vīrs. Pavasarī, kad citi koki jau zaļo un priecājas, osis vēl 

stāv, ievīstījies savā ziemas kažokā, it kā uz lauka vēl būtu sniegs. Vēlāk, kad 

osis jau ir pamanījis pavasara dzīvību, strautu burbuļošanu, vēju žūžošanu, 

kukainīšu dūkšanu, tad arī viņš sāk kustēties un vaicā liepai un bērzam: 

— Mīļie kaimiņi! Sakiet — ko gan nozīmē tā priecīgā dziedāšana? 

Kad nu osis dzird, ka esot jau pavasaris atnācis, tad arī viņš steigšus izstiepj pret 

sauli savas lapas. 

Rudenī osis ir pirmais, kas sāk vairīties no aukstajiem vējiem. Viņš pirmais 

pasteidzas nomest lapas un ievelkas savā kailajā mizā kā gliemezis vākā. 

Sava akluma dēļ osis nedabū īsti papriecāties ne par jauko pavasari, ne arī par 
skaisto rudeni. 

Jautājums: Kā palīdzēt osim, lai viņš varētu baudīt pavasara skaistumu un 
rudens krāšņumu un laikus mainīt savu apģērbu? 
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7. KĀ	RADUŠIES	LATGALES	KALNI	UN	EZERI?	

Tas noticis senim senajos laikos, kad dievs jau radījis visu pārējo pasauli un 

patlaban stājies pie mūsu zemītes radīšanas.Tikko viņš sācis strādāt gar 

Daugavas malu, taisīdams un līdzinādams Lātavas zemi, kad netālu no Preiļiem 

šim pienāk velns un prasa: 

— Klau, radītāj, ko tu viens te pūlies! Ņem mani palīgā! 

Dievs atspiedies uz lāpstas, pakasījis bārdu un pieņēmis arī. Lai sākot zemes 

taisīšanu no viņa gala, no Krievzemes robežām. (Krievzeme jau bijusi gatava.) 
Un piekodina, lai krietni strādājot, zemi gludi nolīdzinot. 

Labi! Dievs paliek darbodamies pie Barkavas, bet velns nosvīdis raujas pa 
Ludzas apriņķi, tiek jau cauri Bukmuižai, Andrupienei un uz Dagdas robežām 

atkal satiekas ar dievu. Lai pieņemot darbu. 

Dievs pakāpies debesu lievenī, apraudzījis velna veikumu un izmisumā saķēris 

galvu. 

Ak vai! Puse Latgales vienos kalnos un ezeros! Un pa starpām purvi.Dievs 
negribējis tādu darbu pieņemt un sacījis, lai velns nolīdzinot visu tikpat līdzenu, 
kāds esot dieva darinājums gar Daugavas malu.Velns pavīpsnājis un teicis: 

— Paklau, dievs, apdomā labi. Ja mans darbs paliks nepārlabots, tad no tā mums 

abiem būs tikai labums. 

Kāds labums no kalniem un ezeriem varētu būt abiem- gan dievam gan velnam? 

Kas labs no kalniem un ezeriem ir mums? Bet kas slikts? Kā pārvērst slikto 
labajā? 

Kontrolatbilde. 

— Kāds labums no tāda nedarba? — dievs piktojies. Bet velns paskaidrojis: 

— Pa tavas zemes līdzenajiem ceļiem ļaudis braukās snauzdami. Ne tev, ne man 

no tā nekāda labuma nebūs. Turpretim pa maniem ceļiem neviens nevarēs 
vienaldzīgu prātu braukt. Viens, lejā laizdamies, piesauks tevi: «Vai, dieviņ, kā te 
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izbraukuši!» Cits, kalnā kāpdams, atminēsies mani: «Lai viņu velns, tādu kalnu!» 
Tāpēc labāk būs, ja atstāsim manu darbu tādu, kāds tas padevies. 

Dievs brīdi domājis un atzinis velna darbu par derīgu. 

8. KĀ	UGUNS	IEGŪTA	

Iesākumā cilvēkiem uguns nav bijis. Velnam gan elles kalve kurējusies dienu un 

nakti, bet tur zvirbulis par sargu. Kā tiksi tam garām? Sūtījuši visādus putnus un 

zvērus, lai uzzina, kā uguns iegūstama, bet nevienam nav izdevies iekļūt elles 

kalvē. 

Kā iekļūt elles kalvē? Kurš to varētu izdarīt un kādā veidā? 

Kontrolatbilde 

Beidzot bezdelīgai laimējies. Tā iespurgusi gar jumta čukuru un noskatījusies, kā 
velns uguni šķiļ. Taču aiz liela prieka nav jaudājusi ciest klusu un iečivinājusies: 

- Zinu. zinu! Tēraudā un akmenī! Tēraudā un akmenī! 

Velns nu meties bezdelīgu ķert, sagrābis ar nokaitētām knaiblēm un nosvilinājis 
tai sarkanu pakakli. Bezdelīgai tomēr laimējies izsprukt pa caurumu jumta čukurā. 

Velns saucis: 

- Zvirbul, virbul, ķer to zagli! Zvirbulis tūdaļ dzinies bezdelīgai pakaļ, bet kur tu 

žiglo, naigo panāksi! Astes galu vien saķēris, izrāvis robu. 

Kopš tiem laikiem bezdelīgai sarkana krūteža un šķērēta aste. Toties cilvēki 
uzzinājuši, ka uguns šķiļama tēraudā un akmenī. Bet bezdelīga ar zvirbuli nevar 
un nevar salīgt mieru. Kur gadījies, kur ne, zvirbulis arvien uzsauc bezdelīgai: 

- Udž, udž, udžuns zagle!  

Šī atkal, zvirbuli kaitinādama, atsaucas: 

- Saki skaidri, saki skaidri! Nemāk skaidri izsacīt! 
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9. GUDRAIS	EŽA	PADOMS	

Sensenajos laikos, kad dievs tikko radījis zemi, viņam atgadījies pirmais 

negadījums: zemes iznācis vairāk, nekā vēlējies.  Nu radītājam bijušas lielas 

rūpes un bēdas: kur lieko zemi likt? Kamēr dievs tā gudrojis un lauzījis galvu, 

pienācis klāt ezis un vaicājis: 

— Ko tu, dieviņ, tā prāto? Kāpēc esi pieri saraucis? 

Dievs nu šim izstāsta savu likstu, ka zemes sanācis vairāk, nekā vajadzīgs. Tad 

ezis sacījis: ’’Šai lietā es tev varu dot labu padomu.” 

Kādu padomu deva ezis? 

Kontrolatbilde 

Nu, nu? — Dievs priecīgi iesaucies. — Kādu tad? 

— Roc zemi vienā vietā un izrakto ber citā vietā kaudzēs. 

Dievs darījis pēc eža gudrā padoma. Tā izraktajās vietās radušās jūras, bet 

uzbērtajās — kalni.  

10. KĀDĒĻ	GLIEMEZIS	NES	SAVU	MĀJU	UZ	MUGURAS?	

Reiz zvēru ķēniņš rīkoja dzīres un aicināja ciemos visus dzīvniekus. Kad 

dzīvnieki sapulcējās ap mielasta galdu, ķēniņš redzēja, ka nav ieradies gliemezis. 
Otrajā dienā ķēniņš nejauši sastapa gliemezi un jautāja: 

— Klausies, lēnais, kāpēc tu vakar nebiji mielastā? 

Kāpēc gliemezis neatnāca uz mielastu? Kads varētu būt iemesls? 

Kontrolatbilde 

— E, ķēniņ, mājās tomēr labāk nekā viesos! — gliemezis atbildēja. 

Ķēniņš par tādu atbildi sadusmojās un sacīja: 

— Ja jau tev mājās tik ļoti patīk, tad turpmāk vienmēr nes savu māju līdzi. 

Kopš tā laika gliemezis nes savu māju uz muguras. 


