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DARBĪBAS VĀRDA PAMATFORMAS 

Infinitive(base 

form) 

Nenoteiksme 

Past simple 

Vienkāršā pagātne 

Past participle 

Pagātnes divdabis 

Present participle 

Tagadnes divdabis 

V1 V2 V3 V4 

play played played playing 

go went gone going 

 

  



Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

 

TO BE – BŪT 

Apgalvojuma teikumi 
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TO BE – BŪT 

 

Nolieguma teikumi 
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TO HAVE GOT – PIEDERĒT 

 
Izteiciens HAVE GOT tiek lietots klasiskajā angļu valodā (British English) un nozīmē – kādam 

kaut kas ir vai pieder. 

 

Apgalvojuma teikumi 
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TO HAVE GOT – PIEDERĒT 

 

Nolieguma teikumi 
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PRESENT SIMPLE – VIENKĀRŠĀ TAGADNE 

Vienkāršo tagadni lieto runājot par darbībām, kuras atkārtojas – ikdienas rutīna, ieradumi. 

Signālvārdi: apstākļa vārdi, kas norāda darbības veikšanas biežumu 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Tulkojums 

always               vienmēr 

often        bieži 

usually               parasti 

sometimes               dažreiz 

Seldom, rarely        reti 

never               nekad 
 

every day / morning / evening / week / month … – katru dienu / rītu / vakaru / nedēļu / mēnesi 
on Mondays / Tuesdays / … / Sundays - pirmdienās / otrdienās / … / svētdienās 
at weekends - nedēļas nogalēs 
 

Biežuma apstākļa vārdi – always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, never – teikumā 
vienmēr atrodas pirms darbības vārda, bet pēc palīgdarbības vārda. 

I usually eat a sandwich for breakfast. – eat (ēst) darbības vārds 
I am never late. – am (BE) palīgdarbības vārds  
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PRESENT SIMPLE – PAREIZRAKSTĪBAS LIKUMI 

Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) pievieno galotni -ES: 

1) ja darbības vārds beidzas ar – S , – CH, – S H vai – X; 
kiss – kisses 
catch – catches 
push – pushes 
fix – fixes 
 

2) ja darbības vārds beidzas ar – O; 
do - does 
go - goes 
 

3) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un – Y, tad – Y pārvēršas par -I + -ES. 
fly – flies 
cry – cries 
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PRESENT CONTINUOUS – ILGSTOŠĀ TAGADNE 

Ilgstošo tagadni lieto, runājot par darbībām, kuras notiek runāšanas brīdī. 

Ilgstošo tagadni bieži lieto kopā ar signālvārdiem: 
now, just now, right now – pašlaik, tagad 
at this moment – pašreizējā brīdī 
Look! – Skaties! 
Listen! – Klausies! 
 
ATCERIES! Ilgstošajā tagadnē parasti nelieto vārdus have (piederēt) – like (patikt) – love (mīlēt) 

– want (gribēt) – hate (ienīst) – know (zināt) – live (dzīvot) 
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PRESENT CONTINUOUS – ILGSTOŠĀ TAGADNE 

 

Apgalvojuma teikumi 

 

Pilnā forma Saīsinājums 

I am eating 
 

I`m eating 

You are eating 
 

You`re eating 

He is eating 
 

He`s eating 

She is eating 
 

She`s eating 

It is eating 
 

It`s eating 

We are eating 
 

We`re eating 

They are eating 
 

They`re eating 
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PRESENT CONTINUOUS – ILGSTOŠĀ TAGADNE 

 

Nolieguma teikumi 

 

Pilnā forma Saīsinājums 

I am not eating 
 

I ` m not eating 

 You are not eating 
 

You aren`t eating 

He is not eating 
 

He isn`t eating 

She is not eating 
 

She isn`t eating 

It is not eating 
 

It isn`t eating 

We are not eating 
 

We aren`t eating 

They are not eating They aren`t eating 
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PRESENT CONTINUOUS – ILGSTOŠĀ TAGADNE 

 

Jautājuma teikumi 
 

 

Jautājumi Īsās atbildes 

Am I eating? Yes, you are. 

  No, you aren`t. 

Is he eating? Yes, he is. 

  No, he isn`t. 

Is she eating? Yes, she is. 

  No, she isn`t. 

Are you eating?  Yes, I am. 

  No, I`m not. 

Are we eating?  Yes, you are. 

  No, you aren`t. 

Are they eating?  Yes, they are. 

  No, they aren`t. 
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PRESENT CONTINUOUS – PAREIZRAKSTĪBAS LIKUMI 

Pievienojot galotni – ING: 
1. darbības vārdiem, kas beidzas ar galotni – e, šo galotni aizvieto ar – ing. 

write – writing 
make – making 
give – giving 
 

2. vienzilbes darbības vārdiem, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani, dubulto 
pēdējo līdzskani un pievieno – ing. 
skip – skipping 
run – running 
sit – sitting 
 
IZŅĒMUMS: līdzskaņi w un x 
draw – drawing 
fix – fixing 
 

3. pārējiem darbības vārdiem pievieno galotni – ing 
play – playing 
cry – crying 
see – seeing 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 

Vienkāršo pagātni lieto runājot par pabeigtām darbībām pagātnē. 
 
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē 
 
yesterday – vakar 
2 minutes/ weeks / months / etc. ago – pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem 
last Sunday / months / week - pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā 
in August – augustā 
in 2015 – 2015. gadā 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
REGULAR VERBS – REGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 

Apgalvojuma teikumi 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
REGULAR VERBS – REGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 

 

Nolieguma teikumi 

 
Saīsinājumi 

Pilnā forma Saīsinājums 

did not didn`t 
 

Jautājuma teikumi 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
REGULAR VERBS – REGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
REGULĀRO DARBĪBAS VĀRDU PAREIZRAKSTĪBA 

 

1) vienzilbes darbības vārdiem, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani, dubulto 
pēdējo līdzskani un pievieno -ed. 
skip – skipped  
stop – stopped  
plan – planned  
 
IZŅĒMUMS: līdzskaņi w un x 
row – rowed 
fix – fixed  

 

2) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un – Y, tad – Y pārmainās par – I  + -ED 
cry – cried  
carry – carried  

 

3) ja darbības vārds beidzas ar patskani – E, tad pievieno tikai – D 
name – named  

 

4) pārējos gadījumos pievieno galotni – ed un neko nemaina 
play – played  
watch – watched  
cook – cooked  
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
IRREGULAR VERBS – NEREGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 

 

Nenoteiksme 
Infinitive 

Vienkāršā pagātne Past 

Simple 
Nenoteiksme 

Infinitive 
Vienkāršā pagātne 

Past Simple 

be was / were put put 

break broke read read 

buy bought ride rode 

come came ring rang 

cut cut run ran 

do did see saw 

draw drew send sent 

drive drove sing sang 

eat ate sit sat 

find found speak spoke 

get got stand stood 

give gave swim swam 

go went take took 

have had tell told 

hear heard think thought 

know knew wear wore 

leave left win won 

make made write wrote 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
IRREGULAR VERBS – NEREGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 

 
 

Apgalvojuma teikumi 

 

 

Nolieguma teikumi 
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PAST SIMPLE – VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE 
IRREGULAR VERBS – NEREGULĀRIE DARBĪBAS VĀRDI 

 
Jautājuma teikumi 
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BE GOING T0 

"BE GOING TO" lieto: 
1. ar nākotnes plāniem, iepriekš izdomātām darbībām tuvā nākotnē; 

2. ar darbībām, kuras tūlīt notiks un to var redzēt. 

Apgalvojuma teikumi 

 

Nolieguma teikumi 
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BE GOING T0 

Jautājuma teikumi 

 

 

 

 

 
 


