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LAIKS SKRIEN…
SĀC ŠOBRĪD!



Mācību mērķis
Padziļināt un sintezēt zināšanas 

par divdabjiem un pilnveidot prasmes 
divdabju formu lietošanā.



Mācību uzdevumi
• Atkārtot un padziļināt zināšanas par 

divdabju veidiem.
• Apkopot (tabulā) informāciju par 

divdabju veidiem.
• Pilnveidot divdabju formu lietošanas 

prasmes.



Divdabis
• Divdabis ir darbības vārda 

bezpersonas forma, kam ir darbības 
vārda un īpašības vārda vai apstākļa 
vārda pazīmes. Tādejādi divdabjus 
iedala lokāmajos,  nelokāmajos, daļēji 
lokāmajos.



• Lokāmie divdabji ir darbības vārdu 
formas ar darbības vārda un īpašības 
vārda dabu.



• Nelokāmie divdabji ir darbības vārdu 
formas ar darbības vārda un apstākļa 
vārda dabu.



• Daļēji lokāmajiem divdabjiem piemīt 
darbības vārda, apstākļa vārda un 
īpašības vārda daba.



KOPSAVILKUMS PAR TĒMU „DIVDABIS” 
DIVDABIS IZSKAŅAS

(piedēklis+galotne)
VAI VAR 

BŪT
NOTEIKTĀ
GALOTNE?

KAS JĀIEVĒRO? NO KĀDĀM 
DARBĪBAS 
VĀRDA 
FORMĀM 
DARINA?

VAI VAR
VEIDOT 

DIV-
DABJA

TEI-
CIENU

DIVDABJA
PIEMĒRS VĀRDU SAVIENOJUMĀ 

Daļēji lokāmais 
divdabis

-dams, -dama
-dami, -damas

-damies, -damās

nē Ir tikai abu dzimšu un abu 
skaitļu nominatīva 

formas

No darbības vārda 
nenoteiksmes 

celma

jā Celdams (-i) māju, ...
Sveikdama (-as) kolēģi, ...

Sveicinādamies ar kaimiņiem, ...
Smiedamās no sirds, ...

Nelokāmie 
divdabji 

-ot, -oties nē No darbības vārda 
nenoteiksmes 

celma

jā Rakstot vēstuli, ...
Iepērkoties tirgū, ...

-am, -ām
-amies, -āmies

nē Ar -ām, -āmies tiek atvasināti 
divdabji, kas 

nenoteiksmē beidzas 
ar –īt, -īties, ināt, -

ināties

No darbības vārda 
nenoteiksmes 

celma

nē Es viņu redzēju sveram, mērām, 
smejamies, sveicināmies...

Darāmās kārtas 
pagātnes 
lokāmais 
divdabis

-is, -usi, -uši, -ušas
-ies, -usies, -ušies, -

ušās

var
-ušais, -usī
-ušie, -ušās

Ja pagātnes celms beidzas ar k
vai g, tad pirms –is tie 

mijas ar 
c vai dz

No darbības vārda 
pagātnes celma

jā Mācījis(-usi, -uši, -ušas) citus, ...
Uzcītīgi mācījies (-usies, -ušies, -ušās), ...

Darāmās kārtas 
tagadnes 
lokāmais 
divdabis

-ošs, -oša
-oši, -ošas

var
-ošais, -ošā
-ošie, -ošās

Loka kā īpašības vārdu No darbības vārda 
tagadnes celma

nē Ziedošs krūms, ziedoša istabas puķe
Ziedoši krūmi, ziedošas istabas puķes
Šis ziedošais krūms, šī ziedošā puķe

Šie ziedošie krūmi, šīs ziedošās puķes

Ciešamās kārtas 
tagadnes 
lokāmais  
divdabis

-ams, -ama,
-ami, -amas
-āms, -āma,
-āmi, -āmas

var
-amais, -amā,
-amie, -amās
-āmais, -āmā,
-āmie, -āmās

Ar -āms, -āma, 
-āmi, -āmas, 

-āmais, -āmā, -āmie, -āmās 
tiek atvasināti 
divdabji, kas 

nenoteiksmē beidzas 
ar 

–īt, -īties, 
-ināt, -ināties

Loka kā īpašības vārdu

No darbības vārda 
tagadnes celma

nē Apsveicams(i) sasniegums(i)
Apsveicama(as) ideja(as)

Neaprakstāms(i) sasniegums(i)
Neaprakstāma(as) sajūta(as)
Šis apsveicamais sasniegums

Šī apsveicamā ideja
Šie apsveicamie sasniegumi

Šīs apsveicamās idejas
Šis neaprakstāmais sasniegums

Šī neaprakstāmā sajūta
Šie neaprakstāmie sasniegumi

Šīs neaprakstāmās sajūtas

Ciešamās kārtas 
pagātnes 
lokāmais  
divdabis

-ts, -ta
-ti, -tas

var
-tais, -tā
-tie, -tās

Loka kā īpašības vārdu No darbības vārda 
nenoteiksmes 

celma

jā Nams(i), celts(i) par manu naudu,...
Dziesma(as), veltīta(as) mūzai,...

Nams(i), celtais(ie) par manu naudu,...
Dziesma(as), veltītā(ās) mūzai,...



1.uzdevuma pārbaudei.
• 1. Līdz brīdim, kamēr tika būvēts (būvēt, cieš.k. pagātnes divd.) 

dzelzceļš no Maskavas līdz Ventspilij, preces no Krievijas līdz 
Baltijas jūras neaizsalstošajām (neaizsalt, dar.k. tagadnes divd.) 
ostām nācās vest pa apkārtceļiem.

• Arī pašas ostas vairs netika galā ar pieaugošo (pieaugt, dar.k. 
tagadnes divd.) preču apgrozījumu.

• Robežpārejas punkts tika izveidots (izveidot, cieš.k. pagātnes divd.) 
Zilupē. 

• Te tika izbūvēts (izbūvēt, cieš.k. pagātnes divd.) lokomotīvju depo, 
atpūtas nams, skola, bufete.

• Nākamā (nākt, cieš.k. tagadnes divd.) pietura bija Ludza ar četriem 
caurbraucošajiem (caurbraukt, dar.k. tagadnes divd.) ceļiem.

• Vēl te eksistējis (eksistēt, dar.k. pagātnes divd.) arī strupceļš 
preču operācijām.

• Strauji pieaugot (pieaugt, nelokāmais divdabis) preču un pasažieru 
apgrozībai, augusi (augt, dar.k. pagātnes divd.) arī stacijas 
teritorija.

• Vecā stacijas ēka  tika nojaukta (nojaukt, cieš.k. pagātnes divd.) un 
tās vietā tika uzcelta (uzcelt, cieš.k. pagātnes divd.) lielāka mūra 
ēka ar atsevišķu uzgaidāmo (uzgaidīt, cieš.k. tagadnes divd.) zāli.

• Domādami (domāt, daļēji lok. Divd.) par pasažieru ērtībām, 
dzelzceļa darbinieki labiekārto stacijas teritoriju. 



2.uzdevuma pārbaudei.
• Līdz Kēkenhofas dārza slēgšanai bija atlikusi nedēļa, lielākā 

daļa pavasara puķu jau bija noziedējušas, kad mājupceļā no 
Francijas ar draudzenēm nolēmām tur iebraukt. Mums, 
pieradušām pie mājīgā un vienā skatienā ietveramā Kandavas 
ielas Botāniskā dārza Rīgā, Kēkenhofas ziedu dārza 30 
hektāri skaistuma bija neiedomājams apjoms. Pārdaugavas 
iedzīvotājiem ir tāds rituāls – pavasarī aiziet uz Botānisko 
dārzu paskatīties, kā salapojuš i rododendri vai magnolija. 

• Kēkenhohas dārza liela daļa ir ainavu parks, ļoti piemērots
garām pastaigām. Vecie koki šeit ir uzziedējuš i, starp 
ziedoš iem rododendriem – taisnstūra baseiniņš ar soliņiem un 
skulptūru: bronzas meitene nometusies uz vēdera un roku 
iemērkusi ūdenī. Man šeit iepatikās fotografēt ne tikai savas 
draudzenes, bet arī dažādu tautu cilvēkus (apmeklētāji te 
sabraukuš i no visas pasaules), kā viņi cits citu bīda un kārto 
uz fotografēšanos. Iesēdusies rokoko krēslā, kāda 
apmeklētāja sakārto neesošo krinolīnu un glīti saliek kājas kā 
princese.  Ziedi un cilvēku fotogrāfijas – tāda ir mana 
kolekcija, pārvesta no pagājušā pavasara ziedu dārza. 



Izvērtēšana

• Grupās, izmantojot “picu”
• Stundas mērķa un uzdevumu 

realizācija



Paldies par darbu!

Veiksmīgu dienu!


