
VIENLĪDZĪGI TEIKUMA LOCEKĻI 

 

  Ko?  Ko? 

1. Es ēdu konfektes un vafeles. 

   V1 un V2 

 

Kas?     Kas? 

2. Jānis, Pēteris makšķerē zivis.  

   V1 , V2 

 

 

    Kas?       Kas?         Kas? 

3. Man garšo arbūzi un āboli, un plūmes. 

                               V1 un    V2 ,  un  V3 

 

Kas?      Kas?   Kas?       Kas? 

4. Liene un Ilze, Andris un Juris piedalās pasākumā. 

   V1 un    V2      ,    V3 un V4 

 

VIENKĀRŠS NEPAPLAŠINĀTS TEIKUMS 

Teikuma priekšmets + izteicējs = VNT 

                Kas?                  Ko dara? 

     Ko darīja? 

     Ko darīs? 

 

      Kāds ir? 

      Kāds bija? 

      Kāds būs? 

Lietus (kas?)  līst (ko dara?).                     Sniegs (kas?)  snieg (ko dara?). 



VIENKĀRŠS PAPLAŠINĀTS TEIKUMS 

Teikuma priekšmets + izteicējs +citi teikuma locekļi = VPT 

                Kas?                  Ko dara?   Kur? 

     Ko darīja?   Kad? 

     Ko darīs?   Ko? 

         Kā? 

      Kāds ir? 

      Kāds bija? 

      Kāds būs? 

Šodien (kad?)  līst (ko dara?) lietus (kas?)  .    

Es (kas?)  lasu (ko daru?)  grāmatu (ko?).        

 

IESPRAUDUMI  

Iesprausti vārdi Iespraustas vārdu grupas Iesprausti teikumi 

liekas 

manuprāt 
tavuprāt 

pirmkārt 

otrkārt 
protams 

zināms 

par laimi 

citiem vārdiem 
tīrais brīnums 

starp citu 

pats galvenais 
no vienas puses 

vārdu sakot 

goda vārds 
paldies Dievam 

īsi sakot 
cik saprotu 

pēc manām domām 

 

kaut kas neticams 

var teikt 
var sacīt 

pats par sevi saprotams 

kā jau teicu 
kā paši zināt 

 

Protams, ir taču rudens!    Es – kā jau teicu – noteikti to izdarīšu. 

H.Ibsena (1828-1906) lugas joprojām tiek iestudētas Latvijas 

teātros.  



PASKAIDROJOŠĀS VĀRDU GRUPAS, KAS SĀKAS AR 

IEVADĪTĀJVĀRDU 

Ar komatu atdalāmi 
ievadītājvārdi 

Nav atdalāmi 

piemēram 

proti 
tas ir 

respektīvi 

citiem vārdiem 
pirmkārt 

otrkārt 

īsāk 
konkrētāk 

pareizāk 

var teikt 
var sacīt 

vārdu sakot 

galvenokārt 

īpaši 
it īpaši 

it sevišķi 

sevišķi 
tā sauktais 

to skaitā 

to starpā 
parasti 

patiesībā 

pat arī 
biežāk 

retāk 

mazāk 
visvairāk 

vismaz 

vairāk 

 

Jāņu vainagos pin visdažādākās puķes, piemēram- margrietiņas, 

rudzupuķes, magones, un smilgas. 

Grāmatas, piemēram, daiļliteratūra, rosina lasītāju iztēli. 

 

Agrāk Latvijā bērnam varēja dot trīs (pat četrus vai piecus) 

vārdus, galvenokārt gan deva divus vai trīs. 

Ziedi – it sevišķi puķuzirņi – reibinoši smaržoja absolventu 

rokās. 


