


Vārdu savienojumu veidošanas kļūdas.
1. Vārdu gramatisko formu nepareizs pārvaldījums

man interesē          mani interesē

2.Vārdu gramatisko formu nepareizs saistījums ar prievārdu

uzmest acis uz sēdošajiem          uzmest acis sēdošajiem

3. Nepareizs saskaņojums dzimtē un skaitlī

kaimiņiene ir tulks         kaimiņiene ir tulce

4.Liekvārdība(vārdu «parazītu» lietojums, vienas un tās pašas saknes vārdu biežs 

lietojums, nodeldētu vārdu lietojums) 

pirmā debija ir izdevusies           debija ir izdevusies

5.Citau valodu ietekmē radušās neveiklas sintaktiskas konstrukcijas

aprunāt jautājumu             apspriest jautājumu



Lasi teikumus pareizi!
1.Jāstrādā ar atbildības sajūtu.

2.Dzejnieks dzejolī dzejiski dzejo par dzejniek likteni.

3.Skolā mēs kaldinām nākotni.

4.Man pārsita manu galvu.

5.Katram ir jānes atbildība par savu rīcību.

6.Aptuveni precizēsim laiku.

7.Dēļ manis klasē notika negadījums.

8.Visoptimālāko risinājumu izteica Oskars.

9. Pilsētā ir sabojāts gaiss.

10. Visi mācījās centīgi, jo klasē nebija nesekmīgo.



Teikumu veidošanas kļūdas.

1.Pārlieku plaša apjoma teikumi.

2.Palīgteikumu vai citu teikuma daļu nemotivēta nodalīšana.

3. Neprasmīgs palīgteikuma novietojums.

4.Informatīvi vai gramatiski liekas teikuma daļas.

5.Neatbilstošs teikuma daļu saistīšanas līdzeklis (ka/kad; un/bet)

6.Teikuma labskaņas traucējumi(viss tas)

7.Teikuma neloģiska izveide kopumā.



Lasi teikumus pareizi!
1.Dažos lauku veikalos pārdevējas vēl joprojām izmanto skaitīkļus, jo viņas ir 

pieradušas skaitīt uz skaitīkļiem.

2.Gribu lidot, pagūt vairāk kā citi.

3. Ir tādas pārdomas, kad saproti – tu tūlīt atkāpsies un neko dēļ sava bailīguma 

vairāk neizdarīsi.

4.Galvenais, ko vajadzētu atcerēties, ir tas. Lai cilvēki nepazaudē personību.

5.Vidusskolas teātra kopas dalībnieki un režisore ir noskatījusies Jaunā Rīgas teātra 

izrādi «Ziedonis un Visums».

6. Mūsu skolas pašdarbību sekmēja pārbūvētie skatuve un ģērbtuves telpa.



Rindkopu veidošanas kļūdas.

1.Domas ziņā pabeigtu savstarpēji 
saistītu teikumu kopas 
nenodalīšana jaunā rindkopā.

2. Nemotivēta rindkopas 
atdalīšana, pārkāpjot teksta 
sakarīgumu un tematisko vienotību.



Noraksti tekstu, sadali rindkopās un pamato 

dalījumu! Saliec pieturzīmes!
Regīna gadu gadiem Ķeguma Briežos dzīvoja viena. Taču vientulība bija gan

uzspēle gan nepieciešamība. Šķiet rakstniecei bija vajadzīga vientulības izjūta. Pie

Regīnas brauca Ilze un Aija viņas meitas ar savējiem. Bija nemitīgas kaimiņsatikšanās

uzradās lūgti un nelūgti ciemiņi un likās Regīna ciemiņus gaidīja un negaidīja.

Rakstniece intervijās un saiešanās stāstīja ka esot vientuļa bet ja Briežos kāds bija

rakstīšana nevedās jo lai rakstītu Regīnai vajadzēja būt vienai un vientulīgi justies.

Dažreiz Regīna stāstīja visvisādus piedzīvojumus kas vientuļi dzīvojot meža malā

gadījušies. Es ne vienreiz vien esmu bijis kopā ar prozaiķi taču tik lielu personību kāda
ir Regīna Ezera iepazīt ir neiespējami. Var tikai mazliet pietuvoties.

(Pēc Ērika Hānberga «Pie Regīnas, Regīnai»)



Teksta vienotības un veseluma kļūdas.

1.Trūkst teksta uzbūvei nepieciešamu daļu, vai tās ir 

nepilnīgas, piemēram, trūkst nobeiguma, vai tas ir 

formāls.

2.Tekstā iekļautas ar tematu nesaistītas rindkopas, 

teikumi, vai to daļas.

3. Domas izklāsta secības trūkumi, piemēram, kāda 

rindkopa vai teikums aplami novietots tekstā, tā 

izjaucot secīgumu.



Labo kļūdas īpašības vārda vai lokāmā divdabja 

lietojumā!
1.Noslēdzošais jautājums netika atbildēts.

2. Balerīna, ierodoties Rīgā, jutās piepacelta.

3. Grāmatu sarakstījis krāsains cilvēks.

4. Akreditētas ir sekojošas studiju programmas.

5. Dotajā momentā notiek uzņemšana visās studiju programmās.

6. Ziemassvētki no bērnības palikuši baigi mīļa atmiņā.

7. Visapmeklētākais muzejs.

8. Ir daudz runātāju, tāpēc būsi īsi.

9.Aktieris ir 75 gadus jauns.

10. Zēns jau bija 18 kilogramu vieglis.



Labo kļūdas vietniekvārda un darbības vārda lietojumā!

1. Man ir tas gods būt pazīstamam ar ārstu.

2. Gribas aktieri salīdzināt ar Mazo princi, jo viņi ir kaut kur līdzīgi.

3. Šie politiķi dara šo darbu, lai nodrošinātu šai Latvijai šo neatkarību.

4. Skolotāja stādīja priekšā jauno skolnieci.

5. Pārtikas produktu derīguma termiņš iztecējis.

6. Latvijas nākotne atkarājas no uzņēmēju darbības.

7. Studenti ņem dalību svarīgu lēmumu pieņemšanā.

8. Mēs atdevām balsis par dziedātāju no Vācijas.

9. Filma ir daudz aprunāta.

10. Runa iet par skolēnu sasniegumiem.



Labo kļūdas prievārda lietojumā!

1. Aizmirsu par saviem solījumiem.

2. Pa ceļu gājām ar kājām.

3. Caur logu istabā ielaidās taurenis.

4. Gribu jūs apsveikt ar jauno amatu.

5. Mainu cirvi uz lāpstu.

6. Piecus gadus atpakaļ notika pirmā tikšanās.

7. Publicēti paskaidrojumi jauno naudas zīmju skarā.

8. Viņš ir pie veselības.

9. Es pie tā neesmu vainīgs.

10. Latvija nevar līdzināties ar bagātajām valstīm.



Kalks

Kalks ir vārds vai vārdu savienojums, kura morfoloģiskā vai semantiskā 

struktūra veidota pēc konkrēta citas valodas parauga, parasti, burtiski 
pārtulkojot citas valodas vārda vai teiciena sastāvdaļas.

Piemēram:

angļu valodā – skyscraper

vācu valodā – Wolkenkratzer

Latviešu valodā - debesskrāpis


