
    

                 Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

 

       ATGĀDNES 

      LATVIEŠU VALODĀ  

1. – 4. klasei 
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 SKAŅAS 
 

 

Patskaņi: 

   Īsie – a, e, i, u, o. 

   Garie – ā, ē, ī, ū. 

Divskaņi: ai, au, ei, ie, ui, o. 

Līdzskaņi: 

            Balsīgie – b, d, dz, dž, g, ģ, z, ž, v, j, l, ļ, m, n, ņ, r. 

   Nebalsīgie – p, t, c, č, k, ķ, s, š, f, h. 
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ZILBE 
 

Zilbe – vārda daļa, ko izrunā ar vienu mutes vērienu.   

Za –;  – sa –; – ja. 

Vienzilbes vārdus nevar dalīt pārnešanai jaunā rindā.  

Bērns, koks, pirksts. 

Divzilbju vārdi –   zī-le, gai-lis, kā-posts. 

Vairākzilbju vārdi –  ri-te-nis, grā-ma-ta. 
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VĀRDA DAĻAS 
 

Priedēklis   Sakne  Piedēklis  Galotne  
 

Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas pirms saknes un palīdz veidot 

jaunus vārdus.                        At-zīme, pa-zīme, pie-zīme. 

Sakne ir vārda daļa, kas, vārdu lokot, nemainās, un kas ir kopīga 

radniecīgu vārdu saimei.      Dom-a, dom-īgs, dom-ātājs. 

Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni. 

      Zīm-īt-e, zīm-ul-is, zīm-og-s. 

Galotne ir tā vārda daļa, kas atrodas vārda beigās, un, lokot vārdu, 

mainās.                     Dēl-s, dēl-a, dēl-u, dēl-am. 
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VĀRDI PĒC SASTĀVA 
 

 Pirmatnīgie vārdi, kuriem ir tikai sakne un galotne. 

Zīle, koks. 

 Atvasinātie vārdi, kuriem ir ne tikai sakne un galotne, bet 

arī priedēklis vai piedēklis. 

Pa-saul-īt-e. 

 Salikteņi ir vārdi, kuriem ir divas vai vairākas saknes. 

Lietus +sargs = lietussargs. 
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PRIEDĒKĻI 

(atrodas vārda priekšā, piemēram,  aiz-brauc) 

 

Aiz- , bez- , iz-, uz-, ap-, at-, pa-, pār- 

pie-, no-, ne-, sa-, jā-, ie- 
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VĀRDŠĶIRAS 

 

LIETVĀRDI – KAS? 

ĪPAŠĪBAS VĀRDI – 

                      KĀDS?, KĀDA?KĀDI?KĀDAS? 

DARBĪBAS VĀRDI – 

                     KO DARA? KO DARĪJA? KO DARĪS? 

SKAITĻA VĀRDI – 

             CIK? KURŠ? KURA?KURI? KURAS? 
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LIETVĀRDI 

 

Lietvārdi ir vārdi, kas nosauc: 

priekšmetus (ota, skrūve, penālis), 

dzīvas būtnes (bērns, kukainis), 

dabas parādības (lietus, sarma), 

vielas (milti, benzīns). 

Lietvārdi atbild uz jautājumu  – kas? 
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LIETVĀRDI 

 

Lietvārdiem ir divas dzimtes: 

 vīriešu dzimte, lietvārdu var aizvietot ar vārdu TAS.  

Vilks dzīvo mežā. Tas ir pelēkā krāsā. 

 sieviešu dzimte, lietvārdu var aizvietot ar vārdu TĀ. 

Oga ir sarkana. Tā aug mežā. 
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LIETVĀRDI 

 

Lietvārdiem ir divi skaitļi: 

 vienskaitlis, ja nosauc vienu priekšmetu vai dzīvu būtni 

(sēne, brālis), 

 daudzskaitlis, ja nosauc vairākus priekšmetus vai dzīvas 

būtnes (bērni, vāzes). 
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LIETVĀRDU LOCĪŠANA 

Nominatīvs Kas? 

Ģenitīvs Kā? 

Datīvs Kam? 

Akuzatīvs Ko? 

Instrumentālis Ar ko? 

Lokatīvs Kur? 

Vokatīvs - 
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LIETVĀRDU LOCĪŠANA 

SIEVIEŠU DZIMTE 

Locījumi Vienskaitlis 
N. kas? 

Ģ. kā? 

D. kam? 

A. ko? 

I. ar ko? 

L. kur? 

V. - 

mās-a 

mās-as 

mās-ai 

mās-u 

ar mās-u 

mās-ā 

mās-a! mās! 

irb-e 

irb-es 

irb-ei 

irb-i 

ar irb-i 

irb-ē 

irb-e! 

ziv-s 

ziv-s 

ziv-ij 

ziv-i 

ar ziv-i 

ziv-ī 

ziv-s! 

 

Locījumi Daudzskaitlis 
N. kas? 

Ģ. kā? 

D. kam? 

A. ko? 

I. ar ko? 

L. kur? 

V. - 

mās-as 

mās-u 

mās-ām 

mās-as 

ar mās-ām 

mās-ās 

mās-as! 

irb-es 

irbj-u 

irb-ēm 

irb-es 

ar irb-ēm 

irb-ēs 

irb-es! 

ziv-is 

zivj-u 

ziv-īm 

ziv-is 

ar ziv-īm 

ziv-īs 

ziv-is! 
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LIETVĀRDU LOCĪŠANA 
VĪRIEŠU DZIMTE 

Locījumi Vienskaitlis 

N. kas? 

Ģ. kā? 

D. kam? 

A. ko? 

I. ar ko? 

L. kur? 

V. - 

draug-s 

draug-a 

draug-am 

draug-u 

ar draug-u 

draug-ā 

draug-s! 

vēj-š 

vēj-a 

vēj-am 

vēj-u 

ar vēj-u 

vēj-ā 

vēj-š! 

cirv-is 

cirvj-a 

cirv-im 

cirv-i 

ar cirv-i 

cirv-ī 

cirv-i! 

tirg-us 

tirg-us 

tirg-um 

tirg-u 

ar tirg-u 

tirg-ū 

tirg-u! 

Locījumi Daudzskaitlis 

N. kas? 

Ģ. kā? 

D. kam? 

A. ko? 

I. ar ko? 

L. kur? 

V. - 

draug-i 

draug-u 

draug-iem 

draug-us 

ar draug-iem 

draug-os 

draug-i! 

vēj-i 

vēj-u 

vēj-iem 

vēj-us 

ar vēj-iem 

vēj-os 

vēj-i! 

cirvj-i 

cirvj-u 

cirvj-iem 

cirj-us 

ar cirvj-iem 

cirvj-os 

cirvj-i! 

tirg-i 

tirg-u 

tirg-iem 

tirg-us 

ar tirg-iem 

tirg-os 

tirg-i! 
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PERSONU VIETNIEKVĀRDI 
 

Personu vietniekvārdi ir vārdi, kurus lieto lietvārdu vietā. 

 

Personas Vienskaitlis Daudzskaitlis 

І persona es mēs 

ІІ persona tu jūs 

ІІІ persona viņš, viņa viņi, viņas 
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DARBĪBAS VĀRDI 

 

Darbības vārdi ir vārdi, kas nosauc kādu darbību vai 

stāvokli.  

Dzied, ārstē. 

Darbības vārds pamatformā atbild uz jautājumu – ko darīt? 

Lasīt, dziedāt, rakstīt. 
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DARBĪBAS VĀRDI 

Darbības vārda laiki: 

 Pagātne (ko darīja?)      

Lasīja, dziedāja, rakstīja. 

 Tagadne (ko dara?)       

  Lasa, dzied, raksta. 

 Nākotne (ko darīs?)       

Lasīs, dziedās, rakstīs. 
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DARBĪBAS VĀRDI 

Darbības vārda skaitļi: 

 Ja darbību veic viens darītājs, tad darbības vārds ir 

vienskaitlī.               

Zēns lasa. 

 Ja darbību veic vairāki darītāji, tad darbības vārds ir 

daudzskaitlī.           

Meitenes mācās. 
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ĪPAŠĪBAS VĀRDI  

 

Īpašības vārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetu vai dzīvu 

būtņu īpašības un pazīmes. 

Maza laiva, gudrs suns. 

Īpašības vārdi atbild uz jautājumiem: 

kāds?, kāda?, kādi?, kādas? 
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ĪPAŠĪBAS VĀRDI 

Īpašības vārdam ir dzimte: 

 sieviešu dzimte vai vīriešu dzimte. 

Melna, balts. 

Īpašības vārdam ir skaitlis: 

  vienskaitlis vai daudzskaitlis 

Skaists, gudri. 

 Īpašības vārdam ir locījums: 

 locījums saskaņojas ar lietvārdu.  

Balta(sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs) lapa.  



Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

SKAITĻA VĀRDI 

Skaitļa vārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetu, dzīvu būtņu 

daudzumu, skaitu vai secību. 

 Pamata skaitļa vārdi apzīmē skaitu un atbild uz jautājumu 

– cik?          Viens, divi, pieci. 

 Kārtas skaitļa vārdi parāda kārtību un atbild uz jautājumu 

– kurš? kura?             Pirmais, otrā. 

Ja kārtas skaitļa vārdus raksta ar cipariem, tad aiz tiem liek 

punktu. 

Es mācos 3.klasē. 
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ĪPAŠVĀRDI 

Īpašvārdus raksta ar lielo burtu: 

 Cilvēku vārdus, uzvārdus, dzīvnieku vārdus. 

Mārtiņš, Bērziņš, Duksis. 

 Valstu, novadu, pilsētu, ielu nosaukumus. 

Lietuva, Latvija, Aizkraukle, Brīvības iela. 

 Ezeru, upju un jūru nosaukumus. 

Daugava, Pērse, Odzes ezers, Baltijas jūra. 

 Kalnu nosaukumus. 

Gaiziņš, Alpi. 
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TEIKUMU IEDALĪJUMS 
 

 

Stāstījuma teikumi – stāsta. To beigās liek punktu. 

Zīlīte ir neliels putniņš. 

Jautājuma teikumi – jautā. To beigās liek jautājuma zīmi.                         

Vai zīlīte ir neliels putniņš? 

Izsaukuma teikumi – izsaka prieku, bēdas, izbrīnu, 

aicinājumu, lūgumu, vēlējumu, aizliegumu. To beigās liek 

izsaukuma zīmi.      

Cik zīlīte ir jauks putniņš! 
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TEIKUMS 

 

Teikuma locekļi – vārdi, kas teikumā atbild uz noteiktiem 

jautājumiem. 

Teikuma priekšmets ir teikuma loceklis, kas atbild uz 

jautājumu – kas? 

Izteicējs ir teikuma loceklis, kas teikumā atbild uz jautājumu 

– ko dara?, ko darīja?, ko darīs? 

Zēns (kas?)zīmē (ko dara?). 
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VIENKĀRŠS TEIKUMS 

 

Vienkāršs nepaplašināts teikums ir teikums, kurā ir teikuma 

priekšmets un izteicējs (teikuma virslocekļi). 

Klabina dzenis.  

                                    Ko dara?  Kas? 

Vienkāršs paplašināts teikums ir teikums, kurā bez teikuma 

priekšmeta un izteicēja ir arī citi teikuma locekļi. 

Ezis veikli čāpo. 

                                  Kas?  Kā?  Ko dara? 
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Tabula Nr.1 
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Tabula Nr.2 

 


