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 Autentiski mutvārdu teksti: metodoloģiskie 
norādījumi 

 

Latviešu valodas, tāpat kā jebkuras citas svešvalodas apguvē, ļoti maz tiek 

izmantoti autentiski mutvārdu teksti, bet vairāk – tādi, kas ir mākslīgi, sacerēti 

mācību vajadzībām un kas arī dominē mācību grāmatās. Kā norāda Anne Bērnsa 

(Anne Burns), runājot par angļu valodas mācīšanu šajā sakarā, tā vēl aizvien ir 

balstīta uz idealizētiem runātajiem tekstiem – izdomātiem dialogiem vai 

rakstnieku intuīciju par runātāju mijiedarbību (Burns 2001, 124). No svešvalodu 

apguves metodikas viedokļa joprojām ir aktuāls Arvila Šalmes ieteikums, ka ir 

jāmeklē „līdzekļi, ar kuriem kompensēt autentiskus saziņas apstākļus” (Šalme 

2011, 36). 

 Lai veicinātu latviešu valodas apguvēju priekšstatu par to, kā valoda tiek 

lietota reālās dzīves situācijās, ir izstrādāts elektronisks mācību līdzeklis, kurā 

tiek piedāvāti autentiski mutvārdu teksti. 

Elektronisko mācību līdzekli veido dažāda garuma dialogi un monologi, 

kas fiksēti ikdienas saziņā, kā arī televīzijas un radio raidījumos, kur tiek lietota 

samērā spontāna, iepriekš nesagatavota runa un ko papildina runas situācijas 

apraksts, kas nepieciešams adekvātai runāta teksta izpratnei.  Lai saglabātu 

konfidencialitāti, runātāji ir apzīmēti ar lielajiem sākumburtiem, viņu vārdi, kā 

arī cita sensitīva informācija (adrese, personas kods) ir mainīta, lietoti arī sociālo 

lomu un radniecības nosaukumi. Atsevišķos gadījumos mutvārdu teksta satura 

specifikas dēļ ar runātāja atļauju ir saglabāts īstais personvārds. Runātāju 

identitāte paturēta piemēros, kuri ir izskanējuši televīzijas un radio raidījumos. 

Teksti ir sakārtoti tematiski septiņās grupās, izdalot šādas tēmas, un 

paredzēti latviešu valodas prasmes A, B līmenim, atsevišķos gadījumos – 

C līmenim: 

1. Personas vizītkarte. 

2. Dzīves vide. 

3. Mūsdienu dzīves ritms. 

4. Iepirkšanās un pakalpojumi. 

5. Cilvēks. 

6. Izglītība un karjera. 

7. Kultūras identitāte un valstiskā piederība. 
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Katrai tēmai ir piedāvātas arī sīkākas apakštēmas. Piemēram, tēmā Personas 

vizītkarte ir šādas apakštēmas: Sasveicināšanās, Atvadīšanās, Personas 

identifikācija, Ģimene.  

 Lai ilustrētu plaisu, kas pastāv starp mācību vidē un reālā runas situācijā 

izmantotajiem valodas variantiem, var minēt piemēru tam, kāds ir lietojums 

vienai no sarunas sākuma formulām. Pēc mācību līdzekļu, latviešu valodas 

prasmes A1 līmeņa apraksta, tiešo novērojumu analīzes, kā arī pēc 

mikroblogošanas vietnē Twitter sarīkotās ekspresaptaujas rezultātiem, var 

secināt, ka dabiskas saziņas apstākļos runātāji dod priekšroku jautājumam Kā 

jums / tev iet? (sk. 1.31., 1.34., 1.35., 1.36.), bet mācību materiālos plaši izmanto 

frāzi Kā jums / tev klājas?. Vajadzētu apzināties, ka minētās sarunas sākuma 

formulas variants Kā jums / tev sokas? latviešu valodā nav izplatīts, kā arī pievērst 

uzmanību kultūras atšķirībām „starp angļu valodas frāzi How are you?, kura 

lielākoties funkcionē kā pieklājības frāze sarunas sākumā, un latviešu valodas 

frāzi Kā jums / tev iet?, kuru nelieto, katru dienu satiekoties, bet drīzāk izmanto 

saistībā ar kādu konkrētu notikumu (piemēram, Kā Tev vakar gāja Rīgā?) vai 

jautā labi pazīstamam cilvēkam, kurš ilgāku laiku nav satikts, kad runātājs izrāda 

dziļāku interesi par otra cilvēka dzīvi” (Lauze 2016, 45). (sk. 1.32., 1.33., 1.35., 

1.37.) Pētījumos par mutvārdu tekstu dažādos aspektos var iepazīties plašāk (par 

minētās pieklājības frāzes variantiem sk. Lauze 2016;  par citām sarunas sākuma 

un beigu formulām sk. Lauze 2009). 

Sarunvalodu mēs lietojam neformālā saziņā dažādās ikdienas situācijās, 

piemēram, ģimenē, sadzīvē, saziņā ar darba kolēģiem. Sarunvalodu parasti lieto 

mutvārdu saziņā. Retāk sarunvalodu izmanto rakstos, piem., neoficiālās vēstulēs, 

dienasgrāmatās, blogos. 

Sarunvaloda ir teritoriāli neierobežots nacionālās valodas paveids, kura 

galvenās pazīmes ir spontāna mutvārdu forma un runas situācijas neformālums. 

Ar valodas paveidu tiek saprasta valodas eksistences forma ar noteiktu sistēmu 

leksikā un gramatikā un noteiktām funkcionēšanas īpatnībām. (Lauze 2004, 16)  

Sociolingvisti atzīst, ka literārajai valodai atbilstošs izteiksmes veids var 

izrādīties nepiemērots neoficiālā  runas situācijā. Tādējādi var izskaidrot, kāpēc 

sarunvaloda tiek izmantota dažādos izklaides raidījumos televīzijā un radio. 

(Baltiņš, Druviete 2017, 147) 

Kopumā sarunvalodu var raksturot pēc vairākām pazīmēm: 

● brīvāka attieksme pret literārās valodas normām;  

● specifiska teikuma un teksta uzbūve: teikumu konstrukcijas ir vienkāršas, 

vērojami iespraudumi, atkārtojumi, aprāvumi, redukcijas (ko kompensē 
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neverbālās saziņas līdzekļi, runas situācija, konteksts), uzruna, 

iespraudumi, atkārtojumi, teikuma daļu bezsaikļa saistījumi; 

● tiek izmantoti mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi; 

● leksikas īpatnības – tiek izmantota vispārzināma leksika, izvairoties no 

īpatnējiem leksikas slāņiem, vārdi ar emocionāli ekspresīvu noskaņu, 

sarunvalodas slānim piederīgi vārdi, arī vienkāršrunas vārdu un 

žargonvārdu izmantojums. 

 Mutvārdu teksts atšķiras no valodas lietojuma rakstveidā, kur rakstītājam 

ir iespējams vairāk pārdomāt tekstu, izvairīties no liekvārdības, atkārtojumiem, 

pat izdzēst vai izlabot iepriekš teikto. 

 Pārskata veidā tiks minētas raksturīgākās sarunvalodas pazīmes, kas ir 

konstatētas  četros valodas līmeņos: fonētikā, leksikā, morfoloģijā un sintaksē. 

Iekavās norādīti autentisko mutvārdu tekstu numuri, kuros piemēros minētie 

gadījumi elektroniskajā mācību līdzeklī ir redzami.  

 

Fonētikas līmenis 

Sarunvalodā vērojamas atkāpes no valodas normas patskaņu, retāk – 

divskaņu izrunā. Tās var būt gan kvantitatīvas – īsā patskaņa vietā tiek runāts garš 

un garā vietā – īss, gan kvalitatīvas – kvalitatīvi atšķirīgu patskaņu un divskaņu 

jaukšana (Strautiņa, Šulce 2009, 19), piem., a, ā lietojums noteiktās darbības 

vārdu formās, platā un šaurā patskaņa e, ē lietojums un svārstības īso un garo 

patskaņu lietojumā internacionālas cilmes vārdos.  

Sarunvalodā mēs, cenšoties ekonomēt valodas līdzekļus un atvieglot 

izrunu, reizēm pavirši izrunājam kādu skaņu vai pat pazaudējam to, tas savukārt 

izraisa gan pozicionālas skaņu pārmaiņas vārdos, gan zilbju skaita 

samazināšanos. Ļoti skaidri tas redzams gan darbības vārda vajadzēt (nevajadzēt) 

formu izrunā, gan saliktu skaitļu vārdu izrunā. 

● Svārstības patskaņu kvantitātē 

Visbiežāk patskaņi a un ā tiek jaukti 1. konjugācijas atgriezenisko darbības 

vārdu tagadnes 3. personas formās, piem., liekas vietā lieto liekās (sk. 6.11., 

5.10.), ieduras – iedurās (sk. 5.19.), jūtas – jūtās (sk. 5.22.), šķiras - šķirās 

(sk. 1.26.), atšķiras – atšķirās (sk. 6.12.), veicas – veicās (sk. 7.4.), saucas – 

saucās (sk. 7.11.).  Retāk ar nepareizu garu ā lieto 2. un 3. konjugācijas 

atgriezenisko darbības vārdu tagadnes 3. personas formas, piem., uzlabojas vietā 

lieto uzlabojās, iedomājas – iedomājās, trenējas – trenējās (sk. 5.22.), uzstājas – 
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uzstājās, veidojas – veidojās; gribas – gribās (sk. 7.14.), negribas – negribās, 

vēlas – vēlās, uzticas – uzticās, sūdzas – sūdzās, izturās – izturas (sk. 7.5.). 

(Auziņa 2014, 132) Tomēr šo mūsdienās tik izplatīto tendenci ar garo patskani ā 

(galotne -ās) izrunāt visu atgriezenisko darbības vārdu tagadnes 3. personas 

formas nav vispārināma un uzskatāma par normu. (Strautiņa, Šulce 2009, 24) 

Latviešu valodas pareizrakstības un līdz ar to arī pareizrunas likumi nosaka, 

ka darbības vārdiem, kas nenoteiksmē ir izskaņa -īt, -īties, -ināt, -ināties, tagadnes 

daudzskaitļa 1. un 2. personas formā ir garais patskanis ā, arī lokāmajā ciešamās 

kārtas tagadnes divdabī un nelokāmajā divdabī, piem., (mēs) 

lasām, rakstām, zinām, sargām; (jūs) lasāt, rakstāt, zināt, sargāt; lasāms, 

lasāma; lasām. Tomēr ikdienā bieži šo darbības vārdu konkrētajās formās 

gaidāmā garā patskaņa ā vietā dzirdams (arī rakstīts) īsais patskanis a, piem.,  

zinām vietā lieto zinam, lasām – lasam, dāvinām – dāvinam (sk. 3.11.); 

paskatāmies – paskatamies (sk. 6.30.), skatāmies – skatamies (sk. 7.1.), 

saskatāmies – saskatamies  (sk. 7.3.). Jāatzīst, ka sarunvalodā vienlīdz izplatītas 

ir formas gan ar īsu patskani, gan ar garu. 

Svārstības patskaņu lietojumā vērojamas arī internacionālu vārdu izrunā: 

1) īsā patskaņa vietā tiek runāts garais patskanis, piem., vārdos radio, 

organizators, kino, mobilais, televizors, mediji, fotografēt (sk. 4.25.), albums; 

2) garā patskaņa vietā tiek runāts īsais patskanis, piem., vārdos mūzika, mūziķis, 

opermūzika, bibliotēka, tradīcijas. 

Arī apstākļa vārdi  kapēc, tapēc ļoti bieži sarunvalodā tiek izrunāti ar īsu 

patskani a (sk. 5.14.), savukārt apstākļa vārdu vēl reizēm izrunā ar īsu patskani e 

(sk. 3.12., 5.14.). 

● Īsā patskaņa zudums (elidēšana) 

Latviešu valodā raksturīga patskaņu saīsināšanās neuzsvērtās vārdu beigu 

zilbēs: īsais patskanis tiek izrunāts aptuveni divas reizes īsāk nekā vārda 

uzsvērtajā zilbē. Reizēm patskanis var arī pilnībā zust, t. i., reducēties. Tā tas bieži 

notiek ātrā, paviršā runā. Arī  apkopotajos dialogos un monologos fiksēts 

neuzsvērta īsa patskaņa zudums vārda beigu zilbē, piem., vārdā pulkstenis ir zudis 

patskanis i: Es atvainojos, cik pulkstens? (sk. 3.10., 3.11.). 

Sarunvalodā, spontānā, salīdzinoši ātrā runā darbības vārda būt, nebūt 

vienkāršās pagātnes 3. personas forma tiek izrunāta bez galotnes -a, t. i., bija vietā 

dzirdams bij, nebija vietā – nebij. “Latviešu literārās valodas vārdnīcā” (sk. 

http://www.tezaurs.lv/llvv → būt) par pieļaujamu tika atzīta arī forma bij (nebij), 

http://www.tezaurs.lv/llvv
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bet jaunākajā avotā – “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” (sk. 

http://tezaurs.lv/mlvv/#/sv/būt) – tā vairs netiek minēta.  

Līdzīgi tas ir ar 3. konjugācijas darbības vārda zināt (nezināt) tagadnes 3. 

personas formu zina (nezina) – sarunvalodā bieži tiek lietota bezgalotnes forma 

zin (nezin). Lai gan jaunākajā vārdnīcā, t. i., “Mūsdienu latviešu valodas 

vārdnīcā”, kas publicēta tiešsaistē (sk. http://tezaurs.lv/mlvv), bezgalotnes formas 

bij (nebij) (sk. 2.30., 3.11., 4.13., 7.14., 7.2.), zin (nezin) (sk. 3.36., 5.6., 7.17.) 

netiek atzītas par pieļaujamām, sarunvalodā tās tiek lietotas ļoti bieži.    

 

● Līdzskaņa zudums 

Sarunvalodā plaši izplatīts pozicionāls līdzskaņu t zudums partikulā kaut, 

īpaši tad, ja tā ir savienojumā ar kādu citu vārdu, piem., kaut kas, kaut ko, kaut 

kāds. (Sk. 4.13., 4.19., 5.22., 7.2.) 

Reizēm sarunvalodā vārdu beigās zūd arī citi līdzskaņi, piem., partikula tad 

reizēm tiek izrunāta bez līdzskaņa d (sk. 3.12., 4.19.), savukārt darbības vārda būt 

tagadnes 3. personas forma ir tiek izrunāta bez līdzskaņa r, piem., Kas tas i? 

(sk. 3.11., 4.13., 5.22.), bet formas esmu vietā reizēm dzirdama forma esu 

(sk. 1.15., 1.20.). 

 

● Saliktu skaitļa vārdu izruna  

Sarunvalodā bieži vien, izrunājot saliktus skaitļa vārdus divdesmit, trīsdesmit, 

četrdesmit, piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit, astoņdesmit, deviņdesmit, tie tiek 

saīsināti: tiek izlaisti līdzskaņi, reizēm arī patskaņi, zūd pat vesela zilbe un 

salikteņa daļas saplūst. Piemēram, sarunvalodā skaitļa vārdu četrdesmit izrunā kā 

čēsnt, čēsmit, čēzn u. tml. (sk. 2.11., 7.9.), skaitļa vārdu divdesmit izrunā divdesnt, 

divdes u. tml. (sk. 4.13.), trīsdesmit izrunā trīesmit, trīdesmit, trīsmit u.tml.; 

piecdesmit – pieesmit, piesmit u. tml. (Auziņa 2014, 136–137) 

 

● Darbības vārda vajadzēt (nevajadzēt) formu izruna 

Samērā bieži sarunvalodā darbības  vārda vajadzēt (nevajadzēt) formu 

izrunā vērojums skaņu zudums un to izraisītas skaņu pārmaiņas: zūdot otrajam 

patskanim a, līdzskanis j nonāk vienā zilbē ar pirmo patskani a un ir pakļauts 

pozicionālām pārmaiņām – rodas pozicionāls divskanis ai, piem., vajadzēt tiek 

izrunāts kā vaidzēt, nevajadzēt – nevaidzēt, vajag – vaig, vajadzēs – vaidzēs, 

vajadzēja – vaidzēja. Līdzīgas pārmaiņas vērojamas arī īpašības vārdā vajadzīgs. 

(Auziņa 2014, 136) (Sk. 4.19., 5.16., 7.2., 5.26.) 

http://tezaurs.lv/mlvv/#/sv/b%C5%ABt
http://tezaurs.lv/mlvv
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Šī darbības vārda formām ir vērojama pretēja parādība: patskanis a nevis 

zūd, bet tiek pievienots vārda beigās, piem., vajag tiek izrunāts kā vajaga 

(sk. 4.13.). 
 

Leksikas līmenis 

Runājot par leksikas īpatnībām sarunvalodā, jāsaka, ka tiek izmantota 

vispārzināma leksika, vārdi ar emocionāli ekspresīvu noskaņu, sarunvalodas 

slānim piederīgi vārdi, piem., biški / bišķi, bišķiņ, drusciņ ‘mazliet, drusku, 

nedaudz’ (sk. 2.2., 2.31., 7.14., 4.19., 5.16.), dikti ‘ļoti’ (sk. 6.14., 6.20., 6.28.), 

smuks ‘skaists’, smuki ‘skaisti’ (sk. 1.41., 2.2., 3.12., 3.22., 6.28.), dakteris 

(sk. 1.17.), kojas (sk. 4.5.), šaiba (sk. 5.22.), semuška (sk. 4.5.), riktīgi 'pareizi' 

(sk. 2.22., 5.6., 5.14., 5.27.), izprovēju ‘izmēģināt’ (sk. 5.14.), piegriezties 

‘apnikt’ (sk. 3.26.), māsiņa ‘medicīnas māsa’ (sk. 5.19.). 

Sasveicinoties un atvadoties bieži tiek lietots sarunvalodas vārds čau, kas 

latviešu valodā aizgūts no itāļu valodas (ciao! ‘sveiki!’) (sk. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 

1.13., 1.35., 3.15., 3.34., 5.10.), savukārt atvadoties ierasts ir sarunvalodas vārds 

atā (sk. 1.7., 3.13., 3.15.) (plašāk par sasveicināšanos un atvadīšanos dažādās 

situācijās sk. Lauze 2008).  

Reizēm sarunvalodā jautājuma teikumus vai atbildes replikas dialogos 

ievada a (< kr. a) (Ernstsone, Tidriķe 2006, 129).  (Sk. 3.8., 4.13., 5.6.)  

Sarunvalodā ir biežāks arī vienkāršrunas vārdu un žargonvārdu 

izmantojums, t.i., tiek lietota arī neliterārā leksika jeb slengs, piem.,   

● baigi ‘ļoti’, baigs ‘ļoti liels’ (sk. 3.15., 3.21., 4.13., 5.22., 5.27., 2.11., 3.3., 

3.21.); 

● vo, vot ‘lūk’ (sk. 3.21., 5.20.); 

● davai ‘Lieto kā atvadu frāzi, nobeidzot telefonsarunu; lieto, lai pamudinātu 

uz kādu darbību, rīcību’ (sk. 5.20.); 

● foršs ‘ļoti labs; labs’, forši ‘ļoti labi; labi’ (sk. 5.27, 1.34., 3.14., 5.22., 

6.18., 7.14.); 

● feini ‘ļoti labi; jauki’ (sk. 3.15.); 

● minerālis ‘minerālūdens’ (sk. 3.17.). 

Sarunvalodā vērojami svešvalodas vārdu iespraudumi izteikumā, piem., 

angļu valodas vārds okey tiek lietots, lai saņemtu apliecinājumu, ka viss ir kārtībā 

(sk. 6.14.), angļu valodas atvadu sveiciens bye tiek lietots atvadoties (sk. 3.15.). 

Reizēm sarunvalodā lieto darbības vārdus, kas darināti pēc citas valodas 

(visbiežāk – krievu valodas) modeļa. Piemēram, darbības vārdam pazvanīt 

latviešu valodā ir nozīme ‘neilgu laiku, mazliet zvanīt’. Ar nozīmi ‘piezvanīt’ tas 
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lietots, izmantojot krievu valodas modeli (позвонить). (sk. 3.7.) 

(Freimane 1993) Ar nozīmi ‘piezvanīt’ mēdz lietot arī darbības vārdu uzzvanīt. 

(sk. 3.33., 4.19.) 

 

Morfoloģijas līmenis 

šitas  

Sarunvalodā mēdz izmantot vietniekvārdu šitas (Kalme, Smiltniece 2001, 

180). (Sk. 2.18., 4.1., 4.2., 4.3, 4.19., 6.30., 7.6., 7.10.) 

šitāds   

Sarunvalodā mēdz izmantot vietniekvārdu šitāds (Kalme, Smiltniece 2001, 

180). (Sk. 4.19., 5.4.) 

viņš → tas vietā  

Sarunvalodai raksturīgs vietniekvārda viņš lietojums norādāmā  

vietniekvārda tas vietā, kas atbilst sarunvalodas normai morfoloģijā, kur 

vietniekvārdu viņš, viņa attiecina „uz priekšmetiem pretstatā literārās valodas 

normai, kas prasa šo vietniekvārdu  attiecināt tikai uz dzīvām būtnēm” (Lauze 

2014, 127). Šajā gadījumā izpaužas pretruna starp  literārās valodas priekšrakstu 

un reālo valodas lietojumu, par ko ir rakstījusi Daina Nītiņa (sk. Nītiņa 2008, 12). 

(Sk. 2.6., 3.15., 3.21., 3.32., 4.19., 6.2., 6.28., 6.30., 7.8., 7.9., 7.13.) 

 

Rimčiks, Stokmanis, Topiņš → nelokāma veikala  nosaukuma Rimi, Top, 

Stockmann vietā 

„Tā kā nelokāmie lietvārdi, neiekļaujas latviešu valodas gramatisko formu 

sistēmā, to lietošana zināmā mērā sagādā neērtības..” (LVG 2013, 368) Tādējādi 

nelokāmos lietvārdus, to vidū veikalu nosaukumus, ko bieži izmanto sarunvalodā, 

runātāji pārveido par lokāmiem vārdiem, kuru locījums teikumā nerada 

pārpratumus. Tas ir svarīgi arī samērā brīvās vārdu secības dēļ, jo latviešu valodā 

subjekta un objekta novietojums nav strikts. 

(Sk. 4.5., 4.13.)  

Īpašības vārda vai skaitļa vārda nenoteiktā galotne → īpašības vārda vai skaitļa 

vārda noteiktās galotnes vietā 

Sarunvalodā locījumos, kuros ir paplašinātā galotne, – datīvā, lokatīvā un 

(tikai daudzskaitļa) instrumentālī – mēdz lietot noteiktā īpašības vārda vai kārtas 

skaitļa vārda formu ar nenoteikto galotni. 

(Sk. 6.5., 6.30., 7.14.) 
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Darbības vārda pavēles izteiksmes forma → īstenības izteiksmes formas vietā 

Sarunvalodā mēdz izmantot darbības vārda pavēles izteiksmes formu 

īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formas vietā.  

(Sk. 1.29., 4.9., 5.24.) 

Darbības vārda īstenības  izteiksmes forma →  pavēles izteiksmes formas vietā 

Sarunvalodā mēdz izmantot darbības vārda īstenības  izteiksmes vienkāršās 

tagadnes formu pavēles izteiksmes formas vietā. Tas nozīmē, ka „dažkārt runātājs 

darbības vārda īstenības  izteiksmes formai piešķir pavēles izteiksmes nozīmi” 

(Lauze 2004, 68). Jānorāda, ka frāze “es atvainojos” (sk. 6.18.) ir runātāja 

attaisnošanās par nodarījumu, ar kuru tiek konstatēts fakts, nevis izteikta 

atvainošanās lūguma veidā (plašāk sk. Lauze 2017). 

(Sk. 4.19., 5.24., 6.18., 7.3.) 

pa  →  par vietā 

Sarunvalodā prievārda par vietā reizēm lieto prievārdu pa. Katra prievārda 

nozīme ir atšķirīga (Ceplīte, Ceplītis 1991, 107–108). (Sk. 4.19., 7.1.) 

 kad →  ka vietā 

Sarunvalodā bieži saikļa ka vietā lieto apstākļa vārdu kad. Tomēr vajadzētu 

ievērot, ka „abi vārdi šķir teikuma nozīmes” (Ceplīte, Ceplītis 1991, 103). 

(Sk. 2.11., 5.22., 7.14.) 

Sintakses līmenis 

Izlaidums 

Lielākajā daļā autentisko mutvārdu tekstu ir raksturīgs izlaidums, kad nav 

izteikts kāds nozīmīgs teikuma uzbūves komponents – teikuma priekšmets, 

izteicējs, papildinātājs vai apstāklis, bet saziņas partnerim tas ir saprotams no 

neverbālās saziņas līdzekļiem, konteksta, runas situācijas, kopīgajām zināšanām 

(plašāk sk. Lauze 2004). Pārpratumi izlaiduma dēļ ir samērā reti (sk. 1.40.). 

Izlaidums ir sarunvalodas normas izpausme sintaksē.  „Īpaši uzskatāmi tas 

ir vērojams tipiskās ikdienas saziņas situācijās, piemēram, iepērkoties.” (Lauze 

2014, 128)  (Sk. 1.39., 1.48., 2.2., 2.9., 3.2., 3.9., 4.1., 4.3., 4.6., 4.20., 5.3., 6.6., 

6.28., 7.4.) 
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Atkārtojumi 

Sarunvalodai, arī spontānai runai televīzijā un radio, raksturīgs vārdu 

atkārtojums. Mutvārdu tekstā sastopamie atkārtojumi ir samērā daudzveidīgi: var 

būt blīvēti vai vairākas reizes minēti gan teikuma locekļi, gan palīgvārdi ne tikai  

konkrētā teikumā, bet arī visā tekstā. No vienas puses, atkārtojumi ir liekvārdības 

rādītājs, kas aizpilda pauzes, kamēr runātājs domā, ko teikt tālāk. No otras puses, 

runātā tekstā tie tiek lietoti arī mērķtiecīgi, lai pārjautātu, lai paustu 

apstiprinājumu, lai izteiktu iebildumu vai lai izvērstu informāciju, to precizējot 

(plašāk sk. LVG 2013, 925–929). 

(Sk. 3.15., 3.36., 3.36., 5.26.) 

 

Aprāvums 

Mutvārdu tekstā aprāvums rodas, kad runātājs nespēj vai nevēlas pabeigt 

iesākto domu „psihisku, fizioloģisku, ārēju, emocionālu faktoru ietekmē” 

(Ceplītis, Rozenbergs, Valdmanis 1989, 196). 

(Sk. 2.22., 3.11., 3.15., 3.22., 3.27.) 

 

Nominatīvs → ģenitīva vietā 

Sarunvalodā dažkārt ģenitīva vietā aiz vārda cik  un citiem daudzuma 

apzīmējumiem, un nolieguma konstrukcijās ar darbības vārdu nebūt lieto 

nominatīvu (plašāk par ģenitīva un nominatīva paralēlismu sarunvalodas sintaksē 

pie noliegta eksistenciālas nozīmes verba būt sk. Lauze 2004, 86–87). 

(Sk. 4.27., 6.6., 6.30.)  

 

tas artikula funkcijā 

Sarunvalodā norādāmais vietniekvārds tas tiek lietots artikula funkcijā, lai 

pievērstu uzmanību „kādam priekšmetam runas situācijā vai kādam faktam, ko 

ietver komunikācijas partneru kopīgās zināšanas” (Lauze 2004, 125). Tā ir viena 

no sarunvalodas normas izpausmēm sintaksē (Lauze 2014, 126). 

(Sk. 7.11.) 

 

priekš → datīva vietā 

Sarunvalodā datīva vietā reizēm lieto konstrukciju ar prievārdu priekš. 

Latviešu valodā  priekš ir prievārds, kuru izmanto laika nozīmes izteikšanai. 

Sarunvalodā tam ir papildu nozīme ‘tas, kā labā ko dara, veic: nekā neprasīt 

priekš sevis’ (Ceplīte, Ceplītis 1991, 109; sal. arī 

http://www.tezaurs.lv/#/sv/priekš). 

(Sk. 3.2., 5.14.) 
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Nobeigumā ir nepieciešams akcentēt, ka autentisko mutvārdu tekstu 

materiāls tiek piedāvāts, lai veidotu priekšstatu par reālo valodas lietojumu un 

sarunvalodu kā vienu no latviešu valodas paveidiem, kā arī valodas runas formas 

savdabību. Tekstu piemērus ir iespējams noklausīties audio (aktieru izpildījumā) 

vai video formā vai arī pašiem lasīt. Latviešu valodas nodarbībās var organizēt 

dialogu lasīšanu lomās, pēc tam pārrunājot neskaidros fonētikas, leksikas vai 

gramatikas jautājumus, veidojot sarunu par teksta tēmu.  

Pateicamies Prāgas Kārļa universitātes, Varšavas Universitātes un Liepājas 

Universitātes studentiem, kuri piedalījās šī mācību līdzekļa aprobēšanā latviešu 

valodas kā svešvalodas nodarbībās, kā arī Dr. paed. Diānai Laiveniecei par 

ieteikumiem. 
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1. Personas vizītkarte 

Sasveicināšanās 

1.1.  

Fragments no Latvijas Radio 5 raidījuma „Otrās brokastis”. Sasveicinās 

raidījuma vadītājs Artis Volfs un iepriekšējā raidījuma vadītājs Toms Grēviņš. 

Artis Volfs: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt! 

Toms Grēviņš: Labrīt, Ar-, Ārč-, Ārčij! 

Artis Volfs: Ārčij? Sen neviens mani tā nav saucis. Parasti kādu citu personu 

sauc par Ārčiju, kuru mēs labi arī pazīstam. Bet labi, tas lai paliek, paliek 

kādam citam stāstam. 

Avots: raidījums „Otrās brokastis”, Latvijas Radio 5, 2017. gada 3. aprīlis. 

1.2. 

Fragments no Latvijas Radio 5 raidījuma „Dienas programma”. Sasveicinās 

raidījuma vadītāja Ketija Šēnberga un iepriekšējā raidījuma vadītājs Artis Volfs. 

Artis Volfs: Čau, Ketija! 

Ketija Šēnberga: Nu, čau! Labdien, labdien jaunā darba nedēļā! 

Avots: raidījums „Dienas programma”, Latvijas Radio 5, 2017. gada 3. aprīlis. 

1.3.  

Fragments no „Saldus radio” raidījuma „Atnāc tu uz manām trepēm, 

papļāpāsim!”. Raidījuma vadītājs ir Mārtiņš Bergmanis. Raidījuma viesis ir 

Mārtiņš Strazds. 

Raidījuma vadītājs: Jā, esam raidījumā „Atnāc tu uz manām trepēm, 

papļāpāsim!”, un mans studijas viesis šodien arī ir Mārtiņš. Jāsaka, arī es esmu 

Mārtiņš, arī tu esi Mārtiņš. Nu ko, sveiks! 

Raidījuma viesis: Čau, čau, čau!  

Raidījuma vadītājs saka viesim par mikrofonu: Jā, noteikti tuvāk liekam, lai mums 

būtu vēl labāka skaņa! Nu ko! Esam „Saldus radio” studijā, lai pastāstītu par 

Mārtiņu Strazdu, ja. Čau, Mārtiņ, ja mēs varam sākt šādi sarunu, vai arī – sveiks, 

Mārtiņ! 

Raidījuma viesis: Čau, čau, čau visiem! 

Avots: raidījums „Atnāc tu uz manām trepēm, papļāpāsim”, Saldus radio,  

2017. gada 13. aprīlis. 
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1.4.  

Runas situācija nelielā veikalā. Zane un pārdevēja ir pazīstamas. 

Zane (19 g.): Labrīt! 

Pārdevēja (55 g.): Čau, Zanīt! 

1.5. 

Runas situācija poliklīnikā. Ārsts sasveicinās ar reģistratori. 

Ārsts: Čau, saulīt! 

Reģistratore: Čau!  

Atvadīšanās 

1.6.  

Runas situācija birojā.  

Sekretāre: Uz redzēšanos! 

Pastniece: Labi. Uz redzēšanos! 

Sekretāre: Līdz rītiņam! 

1.7. 

Runas situācija veikalā. Pārdevēja un pircēja, kas atvadās, ir pazīstamas. 

Pircēja: Nu tad labi, līdz nākošai reizei, uz redzēšanos! 

Pārdevēja: Atā, Inesīt! 

1.8. 

Runas situācija darba vietā, kur atvadās divi kolēģi. Sarunas noslēgumā kolēģe 

nodod sveicienu kolēģa sievai. 

Kolēģis: Veiksmīgi tev! 

Kolēģe: Paldies! Tev arī! Sveiciens Undīnei! 

Kolēģis: Jā, noteikti.  

1.9.  

Runas situācija augstskolā gada nogalē, kur atvadās studentes A un B. 

A:  Priecīgus svētkus!  

B:  Paldies! Tev arī! 

A:  Visu labu! 
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1.10. 

Runas situācija augstskolā gada nogalē, kur  studente atvadās no pasniedzējas. 

Studente: Labi, priecīgus Ziemassvētkus, ja nesatiekamies! 

Pasniedzēja: Jums arī! 

Studente: Uz redzēšanos! 

Pasniedzēja: Uz redzēšanos! 

1.11.  

Runas situācija autobusā, kur atvadās divas pasažieres A un B. 

A:  Labi, lai veicas! 

B:  Arī visu labu! 

1.12.  

Runas situācija darbavietā piektdienas vakarā, kur atvadās kolēģes A un B. 

A:  Atā! Līdz nākamajai nedēļai!  

B:  Lai tev labas brīvdienas! 

A: Paldies! 

1.13.  

Runas situācija darbavietā, kur atvadās kolēģes A un B. 

A: Čau, čau, es dodos mājās!  

B: Nu tad atā, līdz rītam! 
 

  



 

 

Autortiesības © 2017 Latviešu valodas aģentūra. Visas tiesības aizsargātas 

 

17 

Personas identifikācija 

1.14.  

Raidījuma vadītājs: Un iepazīsimies vispirms. Ko katrs dara, ko viņam patīk darīt 

brīvajā laikā, pēc skolas vai skolā, vai mājās, vai nezin kur. Ar kuru sāksim, 

Siliņi? Lūdzu! 

Tētis: Ar mammu. 

Mamma: Jā, es esmu Patricija, mamma četriem brīnišķīgiem bērniem. Bet 

ikdienā strādāju Ādažu Brīvajā valdorfskolā. Esmu nomainījusi krasi 

savu virzienu profesionālajā ziņā. 

Raidījuma vadītājs: Kas biji pirms tam? 

Mamma: Pirms tam strādāju finanšu institūcijās, auditorkompānijā, vadīju 

starptautisku jauniešu apmaiņas programmu. 

Raidījuma vadītājs: Un tagad tā skola, kur tu strādā? 

Mamma: Tā ir brīnišķīga skola, kurā mēs ar Andi izlēmām sūtīt savus bērnus, un 

bērni mūs ir aizveduši līdz tam, ka es pat esmu sākusi tajā skolā strādāt 

par skolotāju. 

Raidījuma vadītājs: Un kā to skolu sauc? 

Mamma: Ādažu Brīvā Valdorfa skola. 

Avots: raidījums „Greizie rati”, Latvijas Radio 1, 2017. gada 22. aprīlis. 

1.15.  

Raidījuma vadītājs: Kā tevi sauc? Runā mikrofonā! 

Karlīna: Mani sauc Karlīna. Man ir astoņi gadi. 

Raidījuma vadītājs: Kā es saprotu, Karlīn, visi tavi brāļi un māsas iet Ādažu 

Valdorfa skolā, ja? 

Karlīna: Jā. 

Raidījuma vadītājs: Un kas tev izdodas skolā pašai, Karlīn? 

Karlīna: Man ļoti padodas rokdarbi. Es visur esu rokdarbos pirmā. Un es šobrīd 

rokdarbos taisu somiņu. 

Avots: raidījums „Greizie rati”, Latvijas Radio 1, 2017. gada 22. aprīlis. 
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1.16.  

Runas situācija viesībās, kur divas sievietes Elza un Alise ir uzsākušas sarunu, 

bet viņas nav pazīstamas. 

Elza: Kā tevi sauc?  

Alise: Es esmu Alise. 

Elza: Bet es esmu Elza. 

Alise: Prieks iepazīties! 

Elza: Man arī. 

1.17. 

Runas situācija slimnīcā, kur slimnieka tuviniece gaida ārstu pie viņa kabineta. 

Ārsts:  Labrīt! 

Tuviniece: Labrīt! Jūs esat dakteris Roze? 

Ārsts:  Jā. 

Tuviniece: Ļoti patīkami! Es esmu Aigara Kārkla sieva. 

Ārsts:  Kas ir Aigars Kārkls? 

Tuviniece: Jūs viņu ārstējat. Viņu vakar, nē, aizvakar ieveda.  

Ārsts:  Ā, skaidrs! 

1.18.  

Runas situācija veikalā. Pie kases pienāk precēts pāris. Vīrs ievēro, ka pārdevējai 

ir piespraude ar viņas vārdu un ka viņu sauc tāpat kā viņa sievu. 

Vīrs:  Pārdevēju arī sauc par Zani. 

Sieva:  Kā tu zini? 

Vīrs:  Re, kur rakstīts! 

1.19. 

Runas situācija saviesīgā pasākumā, kura vadītāja sarunājas ar paziņu. 

Pasākuma vadītāja: Arturu! Tu esi Arturs ar īso?   

Arturs: Ar īso! Kalns. 
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1.20. 

Runas situācija augstskolā pēc lekcijas, kad sarunājas divas studentes Juta un 

Elīna. 

Juta: Es zinu, Tevi sauc Elīna. 

Elīna: Jā.  

Juta: Tu mani piekukuļoji ar mandarīniem, vai es – tevi. 

Elīna:  Es neesmu uz naudu tendēta. Es labprāt dzīvotu pasaulē, kur nauda nav 

vajadzīga. 

Juta: Nu tur jau tā lieta. 

Elīna: Tu esi precēta? 

Juta: Es neesmu precēta.  

Elīna: Es esu precēta. 

1.21.  

Runas situācija uz ielas, kur nejauši pēc septiņiem gadiem satiekas divi klases 

biedri A un B, kuri nav redzējušies kopš skolas beigšanas. 

A: Sveiks! 

B: Sveika!  

A: Es skatos, vai tu tas esi vai neesi. 

B: Esmu, esmu.  

A: Ko tad tu šajā rajonā? 

B: Es te strādāju.  

1.22.  

Runas situācija viesībās, kur sarunājas divas paziņas A un B.  

A:  Ko tu zini par Veltu Griezi? 

B:  Ka viņa ir direktore. Kāpēc jautā? 

A:  Četrus gadus ar viņu vienā istabiņā nodzīvojām. 

B: Tiešām? 

A:  Jā. Tā ir taisnība, ka viņai ir māja un trīs bērni? 

B:  Es viņu tik tuvu nepazīstu, bet par trīs bērniem ir dzirdēts. 

A:  Tas nebūtu tik svarīgi. 
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1.23.  

Sarunājas divi paziņas A un B. 

A:  Pēterim Tinte ir uzvārds, vai ne? 

B:  Jā. 

1.24.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas kolēģes A un B. A piemin kopīgo paziņu 

Melitu. 

A:  Es satiku Melitu. 

B:  Ko tad? 

A:  Melitu, tramvaja meiteni. Gāja ar savu vīru. 

1.25.  

Runas situācija augstskolā. Studente nav pārliecināta, vai runā ar īsto pasniedzēju. 

Studente: Jūs neesat Blūma? 

Pasniedzēja:  Nē. 

Studente: Žēl. Man vajadzēja viņu satikt. 

1.26.  

Runas situācija viesībās, kur radinieki A un B skatās kāzu albumu. A jautā par 

jauno vedeklu, kāds viņai bija uzvārds pirms kāzām. 

A: Kāds viņai bija uzvārds? 

B: Zunda. 

A: Viņa ir tā kapteiņa Zundas meita? 

B: Nē, viņai tēvs ir krievs. Vecāki ir šķīrušies. 

A: Kas ir tiem vecākiem, ka šķirās.  

1.27.  

Raidījuma vadītājs: Un saki, jūsu uzvārds… Es zinu, ka Latvijā ir Sakas pagasts. 

Es zinu, kad ir uzvārds Sakss, Sakse. Kā ar tavu uzvārdu ir? Tā vēsture. 

Mamma:  Vīram uzvārds ir Saks ar vienu s, bet padomju laikā, brālim 

piedzimstot, iedeva divus s. Un tad sanāk mūsu ģimenē ir, ģimenes sievietēm ir 

trīs uzvārdi: tātad es esmu Saka, mana vīra māte ir Saksa un mana vīra brāļa 

sieva ir Sakse. Tā nu mums sanāk, ka mums ģimenē ir trīs uzvārdi, kaut arī mēs 

esam viena ģimene.  

Raidījuma vadītājs: Madara, tu tulkojumu zini kādu, no kurienes… Tu etimoloģiju 

zini? 
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Madara:  Vīra dzimta nāk no Polijas, tā ka varētu būt kaut kur  ar Poliju saistīts, 

bet varētu būt arī no citurienes. 

Raidījuma vadītājs: Nu, sakši joprojām skaitās vācu zemju cilvēki. Saksija. 

Saksijas Morics. Igauņi saka Vācija viņiem ir Saksamā, Sakšu zeme. 

Madara: Man ir interesenti, ja kāds nevar saprast manu uzvārdu, es vienmēr varu 

teikt: “Nu, tā kā upe Pāvilostā.”   

Raidījuma Vadītājs: Sakas upe. 

Madara: Sakas upe. 

Raidījuma vadītājs: Nu,  tieši tā! 

Avots: raidījums „Greizie rati”, Latvijas Radio 1, 2018. gada 12. maijs. 

Valodas prasme 

1.28. 

Runas situācija pasākumā, kur viesis ir sagatavojis priekšlasījumu angļu valodā 

un kur ir pieaicināta tulce, kura ierosina netulkot visu teikto. 

Tulce: Ja visi saprot angliski, tā būs ātrāk. 

Pasākuma dalībniece: To nevajag teikt kā postulātu, ka visi saprot angliski. Es 

nesaprotu. 

1.29.  

Runas situācija aptiekā.  

Pircējs: Jūs esat medicīnas darbinieks. Jūs krievu valodā runājiet jeb latviski?  

Farmaceite: Latviski.  

1.30. 

Runas situācija autobusā, kur A sarunājas ar paziņu B, kurš strādā ārzemēs. 

A:  Tu latviešu valodu neesi aizmirsis? 

B:  Nekad neaizmirsīšu. 

A:  Ja jau paliek liels un lepns, tad aizmirst. 

B:  Es nevienam neiesaku.  

Kā iet? 

1.31.  

Runas situācija uz ielas, kur satiekas divi vīrieši A un B. 

A: Andri, kā iet? 

B: Tā normāli. 
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1.32.  

Runas situācija  uz ielas. Sarunājas divi jauniešu centra pedagogi A un B. Sarunā 

piemin jaunieti Hariju, kurš nesen ir sācis apmeklēt centra nodarbības. 

A: Kā tad šodien gāja? 

B: Bijām Amatu mājā. Labi. Harijs tā pieradis, apmierināts. 

A: Jā. 

B. Nu man tā liekas. 

1.33.  

Sarunājas divas kolēģes A un B. 

A: Kā tev toreiz Polijā gāja? 

B: Labi! 

A: Kas tur ir labs? 

B: Viss kaut kas. 

1.34.  

Runas situācija tirgū, kur nejauši ir satikušies divi paziņas A un B. 

A: Nu kā tad iet? 

B: Nu forši.  

1.35. 

Runas situācija uz ielas, kur sarunājas divas paziņas A un B. 

A: Čau! Kā iet?  

B: Labi. 

A: Kā pa laukiem gāja? 

B: Arī labi. 

1.36. 

Runas situācija autobusā, kur paziņa sarunājas ar jaunieti. 

Paziņa: Kā iet? 

Jaunietis:  Normāli. 

1.37.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas kolēģes A un B. B ir atgriezusies no 

ārzemju brauciena, kur bijusi sava atvaļinājuma, nevis darba komandējuma laikā. 

A: Kā gāja? 

B: Normāli jau. Kad tu brauc pats par savu naudu, nav jau tā, kā varētu būt, bet 

normāli. 
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Ģimene  

1.38.  

Artūrs Skrastiņš: Šleiceru ģimenes kapi, ne? Dzimusi Kņope, apbedīta Saratovas 

luterāņu kapos. Miris Vladikaukāzā. Jēziņ! Kārlis Šleicers. Jānis Šleicers. Berta 

Šleicere. Nē, nu patiesībā, ja es baigi gribētu, es pēc papīriem varētu nomainīt 

oficiāli uzvārdu, jo patiesībā, patiesībā es esmu Šleicers, jo mans īstais, 

respektīvi, mana vecāmāte apprecējās otrreiz, bet mans īstais vecaistēvs ir Kārlis 

Šleicers, kurš ir miris Amerikā un tur arī apglabāts. Vecāmamma apprecējās 

otrreiz, un viņas otrais vīrs Skrastiņš manu tēvu adoptēja, un tādā veidā mana 

vecāmamma kļuva par Annu Skrastiņu, un tāpēc es esmu Skrastiņš, kaut gan 

patiesībā es esmu Šleicers. Es pats nesaprotu, kas es esmu. 

Avots: raidījums „Personība. 100 g kultūras”, Latvijas Televīzija, 2017. gada 

5. septembris. 

1.39.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas kolēģes A un B.  

A: Man ir vienkārši. Meita pa Rīgu. Juristus beigs. 

B: Dzīvot tur ir kur viņai? 

A: Īsti nav. Bet viņai ir draugs. Stabils. 

B: Stabils draugs, ja? Tad jāprecas ātrāk.  

1.40. 

Runas situācija uz ielas, kur nejauši satikušās divas bijušās klasesbiedrenes A un 

B. B gaida bērniņu un ir grūtniecības sestajā mēnesī. 

A:  Kurš tev būs? Ne jau septītais? 

B:  Nē, man tikko sestais sākās. 

A:  Es domāju – bērniņš. 

1.42. 

Runas situācija autobusā, kur sarunājas paziņas A un B. A stāsta, ka dēls ar 

ģimeni dzīvo atsevišķi. 

A: Ja vedeklai bail no lauku sētas, nu ko tu tur izdarīsi. 

B: Tev jau tā vieta tāda smuka. Tā arī mēdz būt? Es nezināju, ka tā arī mēdz būt. 
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1.43. 

Sarunājas divas draudzenes A un B. A ir priecīga paziņot, ka ģimenē ir piedzimusi 

mazmeitiņa. 

A:  Man ir mazmeitiņa! Tikko, tikko! Maziņa. 

B: Vai, dieniņās! Apsveicu!  

1.44.  

Runas situācija veikalā, kur pārdevēja sarunājas ar pazīstamu pircēju, kura zina, 

ka pārdevējas radinieki dzīvo Lietuvā. 

Pircēja: Kad tu tagad esi bijusi Lietuvā? 

Pārdevēja: Ai, es kādus divus gadus neesmu bijusi. Man jau māsa tur dzīvo. 

Pircēja: Māsa? 

Pārdevēja: Jā, Biruta. 

1.45.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas kolēģes A un B, kurai dēls gatavojas 

precēties. 

A: Laba meitene? Ja? 

B: Es nezinu. 

A: Tad jau tu redzēsi. 

1.46.  

Runas situācija autobusā, kur sarunājas divas jaunietes A un B, kura klēpī tur 

mazu bērnu. 

A: Tev miera mājās nav. 

B: Tikai tad, kad guļ.  

1.47. 

Runas situācija mājās, kur pie meitas un mazbērna ciemojas vecmāmiņa. 

Mazbērns skraida pa istabu zeķēs. 

Vecmāmiņa: Tev tam bērnam vajag nopirkt čības.  

Meita:  Ar papēžiem jau tagad neražo.  

Vecmāmiņa:  Kā tu zināji, ka es tā gribu teikt? 
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1.48.  

Runas situācija mājās, kur dēli ir studenti, kuriem kabatas naudu dod tikai tajās 

dienās, kad ir lekcijas. Mamma zina, ka brālim Mārim sestdienā ir vieslekcija un 

ka viņš jau ir aizgājis uz  universitāti, tāpēc vēlas iedot naudu vecākajam dēlam, 

lai viņš to iedotu jaunākajam brālim. 

Vecākais dēls:  Es tūlīt braucu uz centru. 

Mamma:  Tu satiksi Māri? 

Vecākais dēls: Iedod man arī kādu naudu! 

Mamma: Viņš ies pēc tam uz lekciju. 

Vecākais dēls: Es arī iešu uz to lekciju. 

1.49.  

Runas situācija veikalā, kur nejauši satiekas draudzenes A un B. A ir izbrīnīta, ka 

B viena pati ir atnākusi iepirkties bez vīra. 

A:  Kur tad Aldis? 

B:  Guļ. 

A:  Kas tad viņam? No nakts maiņas? 

B: Jā. 

 

  



 

 

Autortiesības © 2017 Latviešu valodas aģentūra. Visas tiesības aizsargātas 

 

26 

2. Dzīves vide 

Daba un laika apstākļi 

2.1. 

Runas situācija jūlija sākumā (pēc Jāņiem) autobusā, kurš brauc gar pļavu, kurā 

aug rudzupuķes. Sarunājas divi kolēģi.  

Kolēģis: Re, kur rudzupuķes! Brīnums, ka nav norautas pa Jāņiem.  

Kolēģe: Pa Jāņiem jau neziedēja. 

2.2.  

Fragments no „Latvijas radio 2” raidījuma „Laika vērotāji”. 

Raidījuma vadītājs Aivis: Vispirms par gaidāmo laiku. Nu sinoptiķi sola, ka  

gaidāmajā naktī gaisa temperatūra Latvijā noslīdēs līdz plus četriem, mīnus, 

[pārsakās un labo]  plus viena, mīnus četriem grādiem, bet valsts austrumu daļā 

no mīnus četriem līdz mīnus astoņiem. Kurzemē palielināsies mākoņu daudzums, 

nokrišņi nav gaidāmi, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, 

dienvidaustrumiem. Dienā Kurzemē sāks līt. Dienas otrajā pusē gaidāms stiprs 

lietus un arī slapjš sniegs. Trešdienas pievakarē nokrišņi sasniegs valsts centrālo 

daļu, un Latvijas austrumos gan pārsvarā saglabāsies saulains laiks. 

Pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, rietumu un centrālajos novados tā ātrums 

brāzmās būs 18 [astoņpadsmit] metri sekundē un plus viens, plus pieci grādi. Rīgā 

rīt arī gaidāms neliels mākoņu daudzums, palielināsies, vakarā sāks līt un snigt, 

pakāpeniski pieņemsies spēkā dienvidaustrumu vējš, sasniedzot brāzmas 16 

[sešpadsmit] metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus divi, dienā plus četri. 

Nu un trešdienas vakarā ceļi daudzviet apsnigs un apledos. Naktī uz ceturtdienu 

Austrumlatvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, un sinoptiķi prognozē, ka varētu 

pat izveidoties septiņus līdz divpadsmit centimetrus bieza sniega sega. Savukārt 

ceturtdienas naktī Kurzemē palaikam līs, valsts centrālajā daļā tātad gaidāms 

stiprs, slapjš sniegs, kas daudzviet pāries arī lietū un miglā. Austrumlatvijā tātad 

šis sniegputenis, ceļi attiecīgi apsniguši un apledojuši, un gaisa temperatūra 

mīnus viens, mīnus trīs. Tas nu būtu valsts austrumos. Līdz plus 12 [divpadsmit] 

grādiem Dienvidkurzemes piekrastē. Ceturtdien dienā pārsvarā apmākušās 

debesis, vietām nedaudz līs. Vidzemē, Latgalē gaidāms stiprāks lietus un arī 

sniegs, kā arī migla. Rietumu vējš, viens, deviņi metri sekundē. Rietumu krastā, 

Kurzemē, ap 14  [četrpadsmit] metriem sekundē rietumpuses un plus septiņi, plus 

divpadsmit grādi, bet Vidzemē, Latgalē nulle, plus seši ceturtdien dienā. 
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Piektdienas naktī daudzviet nokrišņus sola, lēns vējš un līdz ar to lietus un migla, 

nulle, plus astoņi grādi, bet piektdien dienā pārsvarā apmācies laiks. Daudzviet 

lietus, vietām arī slapjš sniegs, arī migla, jo piektdien sola lēnu vēju. Gaisa 

temperatūra plus trīs, plus desmit grādi. Kādi laika apstākļi pie jums, cienījamie 

klausītāji, pastāstīsiet paši, piezvanot šeit uz “Latvijas radio 2” studiju pa tālruni 

67211318. 

Raidījuma vadītājs Aivis atbild uz telefona zvanu: Lūdzu, labdien! 

Radioklausītājs: Labdien, Aivi! 

Raidījuma vadītājs ir atpazinis zvanītāju pēc balss: Labdien, Juri! 

Radioklausītājs: Šeit Juris no Jēkabpils novada, Leimaņu pagasta. 

Raidījuma vadītājs: Jā. 

Juris: Nu pie manis ir viens komā pieci grādi plusā. Brīnišķīgi spīd saulīte, 

neviena mākonīša neredzu virsū, un no rīta bija, bija mīnus septiņi grādi. 

Raidījuma vadītājs: Mhm. 

Juris: Un neliels dienvidu austrumu puses vējiņš tagad. 

Raidījuma vadītājs: Jā, Juri, paldies par šo laika vērojumu. Nu jāsaka tā, Latvijas 

lielākajā daļā tomēr saulains laiks, vienīgi no Krievijas Latvijā atkal parādās 

mākoņi, un tas jau būtu Zilupes, Ludzas, Kārsavas apkārtnē. Kā pie jums šobrīd? 

Pastāstiet, kāda ir gaisa temperatūra. 

Raidījuma vadītājs atbild uz telefona zvanu: Labdien! 

Cits radioklausītājs: Laba diena, godājamais! 

Raidījuma vadītājs ir atpazinis zvanītāju pēc balss: Eduard, jā, kā tad Daugav-? 

Eduards: Bebrenes pagasts. 

Raidījuma vadītājs:  Jā. 

Eduards: Un vispār diena jau skaista. Ja nebūtu tā vēja, austrumu vēja, tad jau 

vispār smuki būtu. 

Raidījuma vadītājs: Jā. 

Eduards: Vējiņš tā biški  kož. 

Raidījuma vadītājs: Jā. 

Eduards: Mākoņu nav, skaidras debesis, divi grādi plusos ēnā, nu tā kā jauka 

diena. 

Raidījuma vadītājs: Labi. 

Eduards: Gaisīsim ziemu, sniegu!  

Raidījuma vadītājs: Jā. To jums gan sinoptiķi sola! Arī Viļakā, arī Alūksnē varētu 

būt, ka parādījušies mākoņi no kaimiņu valsts, un starp citu arī Rucavas apkārtnē 

mākoņi tā kā parādījušies pie debesīm. To nu meteo bildes rāda. 

Raidījuma vadītājs atbild uz telefona zvanu: Lūdzu! 
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Cits radioklausītājs: Labdien, Aivi! 

Raidījuma vadītājs: Laba diena! 

Radioklausītājs: Sveiciens tev! 

Raidījuma vadītājs: Paldies! 

Radioklausītājs: Te Leopolds no Dundagas. 

Raidījuma vadītājs: Jā, Leopold! Dundagā šobrīd kā? 

Leopolds: Nu Dundagā arī vispār saulaina, skaista diena, nu neliels tāds 

ziemeļaustrumu vējš vispār.   

Raidījuma vadītājs:  Jā.  

Leopolds: Un ēnā ir pieci grādi.  

Raidījuma vadītājs: Jā. Un kā jums naktīs, ar gaisa temperatūru no rītiem? 

Leopolds: Nu naktī jau jā, nu naktī ir, šorīt dabīgi šeit bija jau mīnus trīs. 

Raidījuma vadītājs: Mhm, jā. Labi, paldies! Paldies par šo laika vērojumu. 

Avots: raidījums „Laika vērotāji”, Latvijas Radio 2, 2018. gada 12. maijs. 

2.3.  

Runas situācija bibliotēkā, kur bibliotekāre sarunājas ar pazīstamu apmeklētāju. 

Bibliotekāre: Līst vēl? 

Apmeklētāja: Tagad nē. 

Bibliotekāre: Ā, tad var iet laukā.  

Orientēšanās apkārtnē 

2.4.  

Runas situācija ciemos pie Agra un Litas. Kopīgā pastaigā pa lauku ceļu 

divgadīgam bērnam ir pazudis zābaciņš, ko Agris ir devies meklēt un ir atradis. 

Agris: Madara, nav paredzama jaunu zābaku iegāde. 

Madara: Kur tu atradi?   

Agris:  Uz tā kalniņa, turpat netālu.   

Lita: Mēs jau tur skatījāmies. 

2.5.  

Runas situācija uz ielas. Viena sieviete (A) vēršas pie otras (B), lai pajautātu ceļu. 

A: Jūs nepateiktu, kur ir Kroņu iela? 

B uzreiz neatbild. 

A: Kroņu iela ir Jaunliepājā. Jūs neesat liepājniece? 

B: Esmu, tikai ielas neatceros.  
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2.6.  

Runas situācija automašīnā. Šoferis ved pazīstamu pasažieri uz pasākuma vietu 

ārpus pilsētas. 

Pasažiere: Tev nav iebūvēts tas – pagriezieties pa kreisi, pagriezieties pa labi? 

Kā viņu sauc? 

Šoferis: Navigācija. 

Pasažiere:  Jā, navigācija. 

Šoferis: Nē. 

2.7.  

Runas situācija pilsētas autobusā pie durvīm. Sarunājas pasažieres A un B. A stāv 

durvju labajā pusē un redz, ka ir sabojāta poga, kas jānospiež pirms izkāpšanas, 

tāpēc vēršas pie pasažieres A. 

B: Varētu, lūdzu, nospiest? 

B paskatās pa labi un saka: Tur arī ir podziņa. 

A: Te nav. 

B: Pirmo reizi mūžā redzu, ka nav. Kāds aizstiepis līdzi. 

A: Es arī nebiju redzējusi, ka nav.   

2.8.  

Runas situācija augstskolā.  

A: Piedodiet, rektorāts būs uz šo pusi?  

B: Jā, tad pa gaiteni pa labi, un tur būs trepes uz augšu. 

2.9. 

Runas situācija bibliotēkā, kur bibliotekāre sarunājas ar pazīstamu apmeklētāju. 

Bibliotekāre:  Tomēr piepildās. 

Apmeklētāja: Kas? 

Bibliotekāre:  Šorīt lietu solīja. Lietussarga man nav. 

Apmeklētāja: Man arī.  

2.10. 

Runas situācija pēc treniņa, kur sarunājas divas dalībnieces A un B. 

A:  Uz kurieni tu ej? Es – uz “Kurzemes” pusi. 

B:  Es eju uz tirgu. Tad mums pa ceļam? 

A:  Jā. 
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2.11.  

Trīs sieviešu saruna par auksto laiku ziemā. 

A:  Ventspilī šodien bija vissiltākais laiks, zināji? 

B:  Jā, es lasīju, ka citur bija nežēlīgākie mīnusi. 

C:  Jā, pie mums bija vissiltāk – mīnuss divpadsmit, komats divi. 

B:  Jā, tik silts. 

A:  Sibīrijā vispār mīnuss čēsnt viens. 

C:  Nē, Skandināvijas ziemeļos vai austrumos laikam bija mīnuss čēsnt viens. 

B:  Ak, dievs! 

C:  Un Sanktpēterburgā bija mīnuss trīsdesmit. 

B: Ak, dievs! 

C:  Bet, jā, Skandināvijā bija mīnuss čēzn viens. Mīnuss čēzn viens, iedomājies? 

A:  Ā, Skandināvijā. 

C:  Un es lasīju arī, kad no Krievijas nākot aukstums un kad tāpēc, piemēram, 

Latgalē, tagad arī pa dienu ir tie mīnuss divdesmit grādi. 

A:  Ja? Ei galīgi, bet tas nozīmē, ka tur būs arī pie mums baigie mīnusi. Vienīgi 

kamēr atnāks…   

B:  Neatnāks. Mums pavasaris nāks. 

2.12.  

Runas situācija poliklīnikas kāpņu telpā, kurā ir ērtas kāpnes. Paciente ar kruķiem 

nav kāpusi lejā pa otrajām kāpnēm, kas ir stāvas un nepiemērotas.  

Paciente: Es nāku te. Viņa man nepateica, ka var nākt te. 

Radiniece: Nu šausmīgas ir tās trepes.  

Paciente: Nu ir šausmīgas! Kad paskatās vien, ir nelabi.   

2.13.  

Runas situācija daudzfunkcionālā ēkā, kur iebraucēja, meklēdama bankomātu,  

ieiet pa nepareizajām durvīm, tāpēc pārsteigumā vēršas pie sievietes un vīrieša. 

Iebraucēja:  Vai, te kaut kur nebija SEB bankomāts? 

Vīrietis:  SEB bankomāts? 

Sieviete ar roku norāda virzienu:  Tur, aiz stūra.  

Iebraucēja:  Pareizi. 
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2.14.  

Runas situācija augstskolā, kur pasniedzēju telpā ir ienākusi sieviete. 

Sieviete: Labdien! Vai Signe nav? 

Pasniedzēja: Labdien! Ir. 

Signe iznāk no otras telpas: Nāciet, lūdzu! 

2.15.  

Runas situācija uz ielas, autobusa pieturā, kur sarunājas divas sievietes A un B. 

A:  Kurš tad iet uz slimnīcu? 

B:  Piektais. 

A:  Piektais. Es domāju, ka visi.  

2.16.  

Runas situācija dzelzceļa stacijā, uz perona, kur pasažiere gatavojas iekāpt 

vilcienā un rāda pavadonim biļeti. 

Pasažiere: Šis ir pirmais vagons? 

Pavadonis: Jā.  

Pavadonis paskatās biļetē: Jums ir otrais vagons. 

Pasažiere sāk strauji doties uz otro vagonu. 

Pavadonis: Kur nu tik tālu skriesiet! 

Pasažiere: Jūs attaisīsiet?  

Pavadonis: Jā. 

2.17. 

Pa telefonu sarunājas divas kursa biedrenes A un B, no kurām B vēlas apciemot 

A, kas dzīvo citā pilsētā. 

A: Tu atceries, kā gāja pie manas mammas uz Ziemeļu ielu? 

B: Es neatceros.  

A: Neatceries?  

B. Nē. 

2.18.  

Runas situācija uz ielas, autobusa pieturā, kur sarunājas divas sievietes A un B. 

A: Šitas  iet uz centru?  

B:  Jums pretējā pusē. 

A:  Jā? 

B rāda: Tur tālāk, pretējā pusē.  
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2.19.  

Runas situācija namu pārvaldē, kur iekārtots balsošanas iecirknis. Namu pārvalde 

apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas, tāpēc cilvēki, kas dzīvo privātmājā, parasti 

neapmeklē šo iestādi.  

Apmeklētājs: Te apkārt tie bērnudārzi – nevarēju atrast.  

Darbiniece: Vai tad šī nav jūsu namu pārvalde? 

Apmeklētājs: Ir. Mēs privātmājā.  

Darbiniece: Ā, tad jums nav nekādu darīšanu.  

2.20.  

Runas situācija uz ielas, kur sieviete jautā garāmgājējai ceļu. 

Sieviete: Es atvainojos, Jūras iela, sakiet, lūdzu, kurā vietā ir? 

Garāmgājēja: Taisni uz priekšu. 

Sieviete: Taisni uz priekšu.  

Dzīvesvieta 

2.21.  

Studentu saruna kopmītnēs par to, cik daudz cilvēku katrā istabiņā dzīvo. 

Students A: Jūs šeit dzīvojat divas vai trīs meitenes? 

Studente A: Trīs. 

Studente B: Trīs. Visas brīvas, ja nu kas. 

Studente C: Tu pie mums biji? Mums izmainījies ir. 

Students A: Jūs divatā. 

Studente C: Mēs ar Auci divatā tagad. Jā. 

Students A: Un trešā jums? 

Studente A: Inga. 

Studente C: Neviens viņu nav redzējis. Viņa ir kā leģenda. 

Studente A: Mūsu leģenda. 

2.22.  

Sarunājas trīs studentes A, B un C. 

A: Nu, jā, un Ilvai vispār Liepāja ļoti nepatīk kā tāda. 

B: Ja? Man arī pirmais iespaids bija tāds. Fui, ārprāts, kur es esmu atbraukusi. 

Gribēju mājās pirmīt. Pēc tam jau mani aiz ausīm nevar izvilkt no Liepājas ārā. 

A: Ak, dies! Es esmu Liepāju... 

C: Man patika Liepāja no..., tādā ziņā no pirmā brīža, jo man ļoti labu iespaidu 

atstāja universitāte. 
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B: Ne-e. Man nē. 

A: Es Liepāju... Es Liepāju esmu... 

C: Man patika, ka tā telpa, nu kad es ienācu iekšā, man patika tā sajūta, ko es 

jutu tajā brīdī, kad es iegāju tai telpā iekšā. 

A: Es Liepāju esmu tā iemīlējusi. Nu, riktīgi! 

B: Nu tagad es arī, jā. 

C: Tāpēc. 

A: Es jūtos jau kā liepājniece patiesībā. 

C: Jā, un arī. 

2.23.  

Runas situācija ģimenes centrā, kur ienākusī apmeklētāja sarunājas ar darbinieci. 

Apmeklētāja: Cik jauki, ka  durvis bija vaļā. 

Darbiniece: Es redzēju, ka nāk, atstāju.  

Apmeklētāja: Citādi man katrreiz kods jāskatās. Vēl nezinu no galvas.   

2.24.  

Runas situācija pilsētas autobusā. Sarunājas paziņas A un B par to, kurā pieturā 

izkāps.  

A:  Kur jūs dzīvojat? 

B:  Kuldīgas ielā, pie 3. [trešās] skolas. Es pārcēlos. 

A: Jums bija centrā dzīvoklis? 

B: Jā. Kad bija vecie īpašnieki, bija labi. Bet vispirms nomira sieva, tad – vīrs. 

Bērniem bija labs darbs Rīgā, viņi pārdeva Kārkliņam. 

A:  Viņš pacēla cenu? 

B:  Augšā! To jau neviens nevarēja samaksāt.  

A: Tas nebija tai mājā, kur Agitai arī bija dzīvoklis? 

B: Jā, viņai – otrais, man – piecdesmit otrais. 

A: Tur jums bija augstie griesti? 

B: Jā, trīsarpus metri. Sākumā te nevarēju pierast. Likās, ka nav ko elpot – tikai 

divarpus metri. 

A: Vesels metrs starpība. 

B:  Nu jau būšu pieradusi.  
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2.25.  

Runas situācija mājas pagalmā, kur sarunājas divas kaimiņienes A un B par 

sētas kaķeni. 

A: Cik tad viņai piedzima? 

B: Četri.  

2.26.  

Runas situācija ciemos, kur sarunājas divas draudzenes A un B. 

A: Mēs no karstā ūdens atteicāmies. 

B:  Bet kā ar to boileri tev iziet par elektrību? 

A:  Vienalga uz pusi lētāk.  

2.27.  

Runas situācija mājās, kur sarunājas mamma ar dēlu, kurš remontē dzīvokli, 

kuru vēlas īrēt. 

Dēls: Esmu noguris. Šodien visu dienu tīrīju griestus un kasīju tapetes. Domāju, 

vienā dienā nokasīs, vienā – notīrīs.  

Mamma: Tad jūs nepabeidzāt?  

Dēls: Ne tuvumā! Ka tu redzētu, kā tur izskatās!  

2.28.  

Runas situācija mājās, kur sarunājas tētis, mamma un dēls, kurš remontē dzīvokli, 

kuru vēlas īrēt. 

Tētis: Jāiet pamērīt tapetes, lai nenopērk liekas. Kad īrē, nav par dārgu? 

Mamma:  Vai tad saimnieks nepērk tapetes? 

Tētis: Es nezinu. Tur jau ar tiem vadiem jātiek galā. Viņš par tapetēm arī 

atmaksās? 

Dēls: No īres vilks nost.  

Tētis: Šodien jau tapetes var līmēt, tie vadi netraucē. Tad jau Māra istabā vajag 

krāsu nopirkt. Citreiz jau dara, kad taisa remontu, ka no īres ņem naudu nost. 

2.29.  

Runas situācija ciemos, kur sarunājas divas draudzenes A un B. A ir pārsteigta, 

ka draugu ģimene ir atnākusi, ņemot līdzi savas čības. 

A: Siliem ir savas čības? 

B:  Es pie viņiem arī eju ar savām.  
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2.30.  

Sarunājas divi paziņas A un B par lauku mājas remontu. 

A:  Mums jau vecos laikos bij’ labi. Veseli divi meistari. Visi miruši. Kad tik 

saplīst, sauc šurp. 

B:  Tad pa vasaru jūs bez jumta? 

A:  Būs nauda, liks virsū.  

2.31.  

Runas situācija darbavietas gaitenī, kur ir ievaskota grīda. Sarunājas kolēģes A, 

B un C. 

A:  Mēs tā lēni pārvietojamies. Gandrīz vai slīdsolis ir jāiemācās.  

B:  Jā. 

C:  Nu jau bišķi ir izžuvis. Meitenes paiet nevar.  

A redz, ka pa gaiteni tuvojas vēl viena kolēģe:  Ka tik ne Graudiņa nāk!  

C: .Uzmanīgi! Te ir slidīgs.   

2.32.  

Runas situācija namu pārvaldē, kur apmeklētāja ir atnākusi runāt ar galveno 

inženieri. Namu pārvalde apsaimnieko daudzas daudzdzīvokļu mājas 

Apmeklētāja: Jūs esat galvenais inženieris. Cik ilgi es dzīvoju devītajā mājā, 

neviens nav atnācis no namu pārvaldes.  

Galvenais inženieris: Ne jau jums vienai vajag.  

Apmeklētāja: Vienreiz atbrauks komisija un pārbaudīs. Jūs tikai te sēžat, un 

vairāk nekas jūs neinteresē. 

Galvenais inženieris: Klientam vienmēr taisnība.  
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3. Mūsdienu dzīves ritms 

Laika plānošana 

3.1.  

Informācija “Saldus radio” konkursu uzvarētājiem. Konkursos laimētās balvas 

iespējams saņemt “Saldus radio”, Striķu ielā 2 [divi], 3. [trešajā] stāvā, 

darbadienās no pulksten  8.00 [astoņiem] līdz pulksten 16.00 [sešpadsmitiem].  

Avots: Saldus Radio. 

3.2.  

Runas situācija nometnes pirmajā dienā. Sarunājas nometnes vadītāja un 

nometnes dalībniece. 

Nometnes  dalībniece: Kā svētdienas vakarā? 

Nometnes vadītāja: Sešos izbraucam, septiņos iebraucam.  

Nometnes dalībniece: Es cerēju, ka ātrāk.  

3.3.  

Runas situācija frizētavā. Manikīre runā ar pazīstamu klienti par tikšanos. 

Kliente: Vai es pirmdien atnākšu, es nezinu. 

Manikīre: Es uzrakstīšu. 

Kliente: Cikos tu pirmdien no rīta sāc? 

Manikīre: Es parasti sāku pusdeviņos. 

Kliente: Pirmdien man ir baigi aizņemtā diena. Ja nē, atnākšu otrdien.  

3.4.  

Runas situācija uz ielas 4. maijā. 

Puisis: Kas šodien par dienu? Ceturtdiena? 

Meitene: Ceturtdiena, ceturtais.  

3.5.  

Runas situācija skolā, kur mamma ir atnākusi uz tikšanos ar skolotāju, tikai klases 

telpa vēl ir aizņemta. 

Mamma: Labdien! Es laikam kādu minūtīti par ātru esmu? 

Skolotāja:  Labdien! Tas nekas. Skolotāja beigs runāties, un tad mēs iesim.   
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3.6. 

Runas situācija kafejnīcā. Sarunājas divas paziņas A un B.  

A: Nu gan jābrauc mājās. Pusdeviņi. Citādi tā filma iesāksies. 

B: Kāda filma?  

A: Nu tur kaut kāda pa LNT [el en tē] pusdeviņos bija. 

B: Man tas “Okšķeris” patīk. 

3.7.  

Saruna pa telefonu. Iedzīvotāja zvana uz pilsētas domes informatīvo tālruni. 

Dežurants: Domes dežurants. 

Zvanītāja: Apmeklētāju centrs? 

Dežurants: Pazvaniet, lūdzu, pēc 15 [piecpadsmit] minūtēm. Vēl nestrādā. No 

pusdeviņiem darba laiks. 

3.8.  

Runas situācija studentu viesnīcā, kur sarunājas divas studentes. 

A: A cikos tad mums jāceļās rītā? 

B: Es nezinu. Izdomāsim. 

A: Kaut kādos... Ja mēs gribam jau divpadsmitos būt uz strīpas, mums kaut 

kādos... 

B: Desmit minūšu gājiens līdz pieturai. 

A: Kaut kādos, kaut kādos desmitos jāceļas, ne?  

3.9.  

Sarunājas divas jaunietes Māra un Santa. 

Santa: Māra, man tētis nezvana, un es neesmu ne par kādiem laikiem norunājusi. 

Māra: Piezvani rīt no rīta.    

Santa: Tā arī darīšu. 

Māra: Cikos viņš brauc rītdien no rīta?   

Santa: Nu, tas man būs jāzvana un jānoskaidro. 

3.10.  

Runas situācija uz ielas, kur svešinieks uzrunā garāmgājēju. 

Svešinieks: Es atvainojos, cik pulksten’s?  

Garāmgājēja: Deviņas pāri sešiem.   

Svešinieks: Paldies! 
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3.11.  

Raidījuma vadītāja: Bet kad ir nākamie koncerti? 

Samanta Tīna: Nu, tātad tā. Pats galvenais. Divpadsmitais... 

Olga Rajecka: Zemgalē. Ā! 

Samanta Tīna: Divpadsmitais novembris mums ir Alūksne. 

Olga Rajecka: Pareizi. Alūksne Vidzemē. Tātad alūksnieši mīļie, mēs jūs...  

Raidījuma vadītājs: Ziemeļvidzemē. 

Olga Rajecka: Ziemeļvidzemē. 

Samanta Tīna: Pat tā. Un divdesmit devītais novembris jau koncertprogrammas 

noslēguma koncerts Rīgas Kongresu namā. Bet ko es gribu pateikt, mīļie 

klausītāji, skatītāji un koncertu apmeklētāji, mēs dāvinam jums brīnišķīgu dāvanu 

sakarā ar valsts dzimšanas dienu, 18. novembri K1. No šī brīža, tieši tagad, 

veselu nedēļu. Cik i pulksten’s? Veselu nedēļu mēs jums dāvinam tādu kā iespēju, 

pērkot biļetes uz koncertiem Alūksnē un Rīgā, izmantot paroli ES DZIEDU 

(lieliem burtiem), jūs varat iegādāties pirmās simts biļetes, jebkuru biļeti par 

desmit eiro. Pirmās simts biļetes. Nedēļu no šīs dienas un šī brīža. 

Olga Rajecka: Un šī vakara. 

Samanta Tīna: Jā. 

Raidījuma vadītāja: Un parole bij' ?   

Samanta Tīna: ES DZIEDU. 

Avots: raidījums „Latvijas sirdsdziesma”, Latvijas Televīzija, 2017. gada 

21. oktobris. 

3.12.  

Sarunājas divas draudzenes. 

A: Jāiet ciemos pie tevis, kamēr vel ir smuks laiks. Kad tev tā dzimšanas diena, 

kurā datumā? 

B: Man dzimšanas diena ir tajā datumā, svētdienā man dzimšanas diena iznāk. 

A: Kādā dienā?   

B: Svētdienā man dzimšanas diena ir. 

A: Ā, ja tu mūs uzlūgsi, ta jāiet ciemos. 

B: Jā, jānāk ciemos. Citi jau man paspējuši sadāvināt dāvaniņas, kas nevar 

atnākt. 

A: Kālab viņi nevar atnākt? 

B: Kas brauc kaut kur prom, kas nevar atnākt un tā. 
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3.13.  

Runas situācija mājās. Sarunājas mamma un dēls, pavadot dēlu uz skolu. 

Mamma zina, ka 8. stunda beidzas pulksten 14.50. 

Mamma: Cikos būsi mājās? 

Dēls: Man šodien astoņas stundas. 

Mamma: Ā, tad pēc trijiem.  

Dēls: Nē, man pēc tam vēl koris. 

Mamma: Nu skaidrs, tad ātrāk par pieciem nebūsi. Atā! Veiksmīgu dienu! 

Dēls: Atā!  

3.14.  

Sarunājas divas studentes A un B. 

A:  Ko darīsi šodien? 

B:  Nu man ir šādi tādi darbiņi. 

A:  Nu, nu? 

B:  Mhm. 

A:  Ā, nu man arī ir šādi tādi darbiņi. 

B:  Piemēram? 

A:  Aiziet uz angļu valodu, aiziet uz solfedžo, aiziet uz dziedāšanu. 

B:  Forši.  

3.15.  

Runas situācija vēlā svētdienas vakarā, kad divas draudzenes (A un B) dodas 

mājās no viesošanās pie trešās draudzenes C. 

A:  Es tad nu iešu. Kur mana jaka? 

B:  Es arī došos kopā ar tevi. Baigi vēls jau. 

C:  Nu vienīgais varbūt jūs varat uz trīspadsmito autobusu paspēt, bet tas iet pāri 

Vanšu...   

A:  Viņš reti iet. 

C:  Vanšu tiltam pāri iet. 

A:  Man tas derētu. Klausies, apskaties ātri trīspadsmito autobusu. Viņam  te ir 

tuvumā kau kur pietura. Baigi feini.   

C:  Jā, jā, jā, tepatās. Es ar to vislaik uz centru braukāju. Tā. (Skatās autobusu 

sarakstu telefonā.) 

A:  Tas gan būtu labi. 

C:  Divpadsmitos tieši. Jūs varat paspēt tieši. 

A:  Jā, labi! Tā, viss man ir. Bye, bye!   

B:  Labs ir. Čau, atā, atā, atā, atā!  

C: Atā!   
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3.16.  

Runas situācija mājās. Sarunājas dēls un māte par to, ko dēls darīs pēc stundām 

skolā. 

Dēls: Mammu, vai es varētu ar klases biedriem uz Āgenskalna tirgu aiziet šodien? 

Māte: Šodien tirgus ciet. 

Dēls: Man likās, ka ceturtdienās. 

Māte: Strādā no otrdienas līdz svētdienai. 

Dēls: Skaidrs. 

 

Ēdienreizes 

3.17.  

Runas situācija mājās. Ģimenē ir runāts, ka skābais krēms nav tik veselīgs kā 

skābais krējums, tāpēc veikalā ir uzmanīgi jālasa, kas ir rakstīts uz pārtikas 

produkta iepakojuma.  

Jaunākais brālis ir atnācis no veikala: Piens, maize, minerālis, krēms, apelsīnu 

sula. Biezpienu nevajadzēja?  

Mamma: Nē.  

Vecākais brālis: Vai tad tev neteica krējums?  

Mamma: Gati, es neskatīšos, ej izlasi.  

Vecākais brālis: Neskaties un ēd! 

3.18.  

Runas situācija darbavietā, kur žurnāliste ir atnākusi intervēt vienu darbinieci. 

Darbiniece:  Kafiju, tēju varbūt? 

Žurnāliste:  Varbūt neko. Zini, lai nekavētos. 

Darbiniece:  Labi, labi. 

3.19.  

Runas situācija kafejnīcā, kur viena darbiniece (A) lūdz otrai (B), lai pagatavo 

viņai silto dzērienu. 

A:  Uztaisi man baltu tēju. Netaisi man kafiju. 

B:  Ko tu gribi? Tēju? 

A:  Es gribēju baltu kafiju, bet tad es izdomāju, ka gribu tēju. 
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3.20.  

Runas situācija virtuvē. Vīrs skatās, kas ir ledusskapī. 

Vīrs: Re, kur tā žāvētā gaļa! 

Sieva: Rīt jāizvāra zupa. 

Vīrs: Nu ja, ka neaiziet bojā.    

3.21.  

Runas situācija kopmītnēs. Sarunājas divi studenti (A un B) par pankūku cepšanu 

A:  Baigi labās pankūkas. 

B:  Mazais cepa.  

A:  Ko? 

B:  Rābis cepa. 

A:  Bet kur tik garšīgas var sanākt? 

B:  Nu vo! Es kūlu atsevišķi tos tur baltumus. Vai, pilnīgs čau!  

A:  Visās tur jāsakuļ baltums. Ja tas ir atsevišķi, it kā jācilā iekšā viņš ir. 

B:  Un tad beigās ir tā, ka iemaisa vienkārši, bet ne jau kārtīgi maisa, bet tā ar 

jūtām, kā saka. Jā, ir labas. Vismaz var kārtīgi pieēsties. Un tagad jau, nu tagad, 

man šķiet, labāk sanāca kā iepriekšējo reizi. 

A:  Mhm, jā. 

B:  Tas ir baigais brīnums. Būs jau labi, ne? 

3.22.  

Runas situācija mājās. Meita gatavojas doties no laukiem uz pilsētu. Māte piedāvā 

meitai līdzņemšanai tomātus un gurķus. 

Meita: Es taisīšos projām. Es paņemšu laikam pienu līdz un...   

Māte:  Tad uz Rīgu, ja? 

Meita: Jā. 

Māte:  Tomātiņus tev vajag? 

Meita: Man vēl ir kaut kādi. 

Māte:  Un gurķīšus? 

Meita: Es nespēju tik daudz apēst. Gurķi man vispār maiss vēl stāv vesels. 

Māte:  Ja? Oi! 

Meita: Varbūt tomātus kaut kādus divus varētu paņemt līdz. 

Māte:  Nu, nu, nu, nu, paņem, re, kur ir smuki tomātiņi. 

Meita: Vo!   

Māte:  Paņem kādu lielu. 

Meita: Es labāk paņemšu trīs. 

Māte: Smuku lai ir. Ņem, ņem vairāk! 
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3.23.  

Runas situācija tirgū, konditorejas stendā. Pārdevēja iedrošina pircēju, kura ir 

izvēlējusies kapučīno torti. 

Pārdevēja: Visiem garšo  kapučīno. Tā vēl nav gadījies, ka negaršo. 

Pircēja: Kafija arī garšo. 

Pārdevēja dod torti: Lūdzu! 

Pircēja: Paldies! 

3.24.  

Runas situācija mājās. Dēls dzer tēju un jautā mammai. 

Dēls: Kaut ko garšīgu varbūt? 

Mamma: Zefīru vai piparkūkas? 

Dēls: Gan, gan. 

3.25.  

Runas situācija uz ielas. Sarunājas vīrietis un sieviete. 

Vīrietis:  Es vispār neesmu visu dienu ēdis. 

Sieviete: Mēs varbūt tagad varam ieiet veikalā, ja tu neesi ēdis? 

Vīrietis:  Es ieiešu tur, “Elvi”. 

 

Vaļasprieki 

3.26.  

Runas situācija ansambļa mēģinājumā. Nevar sākt spēlēt melodiju, jo Kasparam 

ir saplīsušas bungas. 

Mikus: Kas mums tālāk ir? 

Kaspars: Tālāk jāsaremontē bungas. 

Mikus: Kas tad atkal ir? 

Kaspars: Tas, kas parasti. 

Mikus: Iedod, es sataisīšu taču. Kas tur ir? 

Kaspars: Nāk vaļā visu laiku. Tur vajag piemetināt. 

Mikus: Nē, tur vajag uzlikt mazo uzgrieznīti, kas neskrūvējas vaļā. [skatās, kā otrs 

darbojas ar uzgriezni] 

Mikus: Tu jau kreilis esi. Tu droši vien griez uzgrieznīti uz otru pusi.  

Kaspars: Pašam piegriežas.  
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3.27.  

Runas situācija ansambļa mēģinājumā. Ansambļa dalībniece skatās sarakstā, kur 

dziesmām norādīts ilgums. Ansambļa vadītājs Nauris ir dziesmas teksta un 

mūzikas autors. 

Ansambļa vadītājs Nauris: Kas mums tālāk ir?  

Ansambļa dalībniece: 3.13.  [Trīs trīspadsmit] Par ko ir šī dziesma? 

Ansambļa dalībnieks: Oi, labs jautājums! Beidz! Nu, goda vārds, Nauri, par ko 

ir dziesma? 

Nauris: Par pavasari, kurš ienāk mūsu sētā, un kā mēs visi gaidām to, un... 

Protams, mēs varētu runāt par dzeju vēl un vēl, bet es negribētu arī visu sevi 

atklāt. Tur ir dziļāka tā filozofija. 

Ansambļa dalībniece: Es zinu, ka tur ir dziļāka tā filozofija. 

Ansambļa dalībnieks: Nevar arī līst cilvēkam dvēselē.  

3.28.  

Raidījuma vadītāja: Varbūt sāksim tādu iepazīšanos vēlreiz no jauna. Jūs katrs 

pasakāt, ar kuru tad tieši es šobrīd runāju. Un, nu, izstāstiet par saviem hobijiem, 

par savām nodarbēm. Sāksim ar Andri. Tu kā vecākais, drosmīgākais. 

Andris: Mani sauc Andris. Man ir sešpadsmit gadi. Mācos par automehāniķi. Un 

mani hobiji – es rakstu mūziku, nodarbojos ar sportu, precīzāk – svarcelšanu. 

Kaut kā tā īsumā par mani. 

Raidījuma vadītāja: Tu esi izgājis dažādus sporta līkločus un sapratis, ka šobrīd 

svarcelšana ir tava. 

Andris: Vairāk jau līkločus. Pašā sākumā nodarbojos ar cīņas sportu, tad 

pārgāju [uz] florbolu, tad bija kādu laiku florbols, tad atkal cīņas sports, un līdz 

ar to cīņas sportu apvienoju ar svaru zāli, atmetu cīņas sportu un paliku tikai uz 

svaru zāli. Tā bija īsumā. 

Raidījuma vadītāja: Mūzika. Kāda mūzika? Klausīties mūziku, pašam sacerēt, 

radīt mūziku? 

Andris: Gan klausos, gan saceru, radu. Visu, ko vien var izdomāt. Hip-hopu 

pārsvarā, kas ir tieši reps. dzeja ar mūzikas pavadījumu. Tā būtu konkrēti. 

Raidījuma vadītāja: Vārdi tavi? 

Andris: Jā. 

Raidījuma vadītāja: Tad tas nozīmē, ka tu esi arī dzejnieks? 

Andris: Tā varētu teikt savā ziņā. 

Avots: raidījums „Ģimenes studija”, Latvijas Radio 1, 2017. gada 19. maijs. 
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3.29.  

Jānis: Tad, kad  ir kāda recepte, ko es ļoti vēlos gatavot, tad es parasti arī to 

gatavoju. Parasti ar vecāku atbalstu. Un savādāk, ja citi tobrīd nevar gatavot, 

tad es, protams, uztaisu ēst. Jā, nu man pašam arī vienkārši ļoti patīk gatavot ēst. 

Avots: raidījums „Ģimenes studija”, Latvijas Radio 1, 2017. gada 26. maijs. 

3.30.  

Runas situācija frizētavā. Kliente stāsta par savas omes [vecmāmiņas] kaķi: 

Sterilizējām. Tā ome nevar sūdzēties. Ja nedod ēst, kož kājā viņai. Es griežu 

nagus viņai. Ja iedod to kārumu, tad es patīku tai kaķenei. Bet tas ir uz piecām 

minūtēm. Pēc tam atkal es viņai nepatīku. 

3.31.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas divas kolēģes A un B. A ir izstāstījusi 

sapni, ko naktī nosapņojusi, un meklē internetā tā skaidrojumu. 

A:  Tu zini, ko nozīmē saputots olas baltums? 

B:  Nu? 

A:  Lasīt dzeju! 

B:  Tev tāds nenopietns tas sapņu tulks. 

3.32.  

Raidījuma „Te” vadītāja Marta Selecka un raidījuma vadītājs Gustavs Terzens 

viesojas pie Latgales ģitārmeistara Jāņa. 

Raidījuma vadītāja: Cik tu gadus jau tad nodarbojies ar šo te? 

Jānis: Pirmo ģitāru es vispār apmēram divdesmit gadu atpakaļ mēģināju sataisīt. 

Bet tā bija... Es viņu uztaisīju, es viņai uztaisīju korpusu, es viņai uztaisīju grifu 

sataisīju, es visu sataisīju, bet viņa nekad neskanēja. Kā saka, pēc tam es viņu 

vienkārši...  

Raidījuma vadītāja: Sadauzīji uz skatuves? 

Jānis: Nē, es viņu sakurināju.  

Raidījuma vadītājs: Labi, es saprotu, tu esi amatnieks, bet laikmetā, kad arī nu 

visvisniknākā, visvislielāko brendu ģitāras, vissmagākos  nosaukumus var pa 

diezgan normālām naudiņām dabūt, kur tev motivācija pašam ņemt ķerties klāt. 
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Jānis: Motivācija sākas no tā, ka nav, nav, teiksim, izdomā – vot, šodien es taisīšu 

ģitāras un pelnīšu ar to naudu. Pirmais bija, es vienkārši sagribēju pats priekš 

sevis sataisīt ģitāru. Nu, sataisīju, sataisīju vienu, labi. Nākošās sanāca labāk, 

nākošā sanāca vēl labāk, kamēr vienkārši džeki saka: „Eu, ka tev labi sanāk! 

Sataisi man arī!” Nē, nu labi, nu, sataisīšu, teiksim. Nu, sataisu vienam, sanāca. 

Davai, sataisi man arī, nu! Tā pa druskai tas aiziet. Pēc tam saproti, ka arī ar to 

var naudu nopelnīt, ne tikai priekš sevis sataisīt, priekš smukuma.   

Raidījuma vadītājs: Un, cik es zinu, viena no tavām ģitārām drīz arī „Skyforger” 

skanēs. 

Avots: raidījuma „Te” Zelta fonda 4. sērija, Latvijas Televīzija, 2016. gada 

26. maijs. 

Iestāžu apmeklējums 

3.33.  

Runas situācija ģimenes centrā. Speciāliste jautā klientei A, kas ir atnākusi uz 

pieņemšanu, par klienti B, kas koridorā, ārpus uzgaidāmās telpas, gaida viņas 

kolēģi. 

Speciāliste: Tur atnāca, vai tante vēl gaida? 

A: Vēl gaida. Es aicināju iekšā, bet viņa nenāca. 

Speciāliste, iedama klientei vārīt kafiju, saka: Es pajautāšu. Es uzzvanīšu tai 

kolēģei, vai tur nav, nav kāds misēklis, kamēr tas kafijas automāts.  

Speciāliste vēršas pie B: Viņa būs. Viņai neviens nav pateicis. Piesēžat uz 

dīvāniņa un pagaidāt. 

B: Man jau bija tāda aizdoma.  

Speciāliste: Citreiz tā gadās, ka kāds nav pateicis.  

3.34.  

Runas situācija draudzenes B darbavietā, kur A ir atnākusi viņu satikt. A un B 

sarunājas pa telefonu. 

A:  Čau! Kur tu esi? 

B:  Tu esi atnākusi? 

A:  Jā. 

B:  Tad ej augšā! 

A:  Kur augšā? Tev nebija pirmā stāvā kabinets? 

B:  Nē, nē, tur otrā stāvā pa labi. Apsēdies, pagaidi! 
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3.35.  

Runas situācija slimnīcā, kur apmeklētāja ir atnākusi satikt galveno māsu Renāti 

un kāpj augšā pa trepēm. Apkopēja to ievēro tāpēc, ka,  nav apmeklētāju laiks.  

Apkopēja:  Kur jūs ejat? 

Apmeklētāja:  Man ar Renāti ir sarunāts. 

Apkopēja:  Es domāju, tur neviena nav. Renāte, tu esi lejā? 

Apmeklētāja:  Viņa zina, es zvanīju. 

Apkopēja:  Renāte, viņa uzgāja augšā. 

3.36.  

Runas situācija slimnīcā, kur apmeklētāja gaida pie galvenās  māsas Renātes 

kabineta. Pie blakus kabineta pienāk ārste. 

Ārste:  Ko jūs, lūdzu, gaidat?  

Apmeklētāja:  Es Renāti gaidu. 

Ārste:  Viņa zin? 

Apmeklētāja:  Viņa zin, zin.   

Ārste: Aha! 

Dienas režīms 

3.37.  

Radio džingls: 

– Nu celies, nu celies, ir jau rīts! „Saldus radio” rīta programma!  

Avots: Saldus Radio. 

3.38.  

Runas situācija darbavietā, kur sarunājas kolēģes A un B. 

A:  Sintija vēl nav aizgājusi? Tu neredzēji? 

B:  Drēbītes vēl ir.  

Brīvais laiks 

3.39.  

Runas situācija pludmalē, kur sarunājas divas sievietes A un B. 

A: Te vismaz var iesauļoties. Brūnas kājas, uz balkona vien sēžot, dabūt nevar. 

B:  Ja jau sēž katru dienu, tad var.  
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4. Iepirkšanās un pakalpojumi 

Pārtikas pirkšana  

4.1.  

Runas situācija tirgū, pērkot kādas Latvijas pienotavas produkciju. Sarunājas 

pārdevēja un pircēja. 

Pircēja: Man, lūdzu, pienu. 

Pārdevēja: Ko vēl? 

Pircēja dod pārdevējai tukšu stikla burciņu. 

Pircēja: Krējumu, bet ne pilnu burciņu. 

Pārdevēja: 20 [divdesmit] vai 25 [divdesmit piec-] procentīgo? 

Pircēja: Dodiet treknāko.  

Pārdevēja: Pietiks? 

Pircēja: Jā. Tad vēl to lielāko gabaliņu Krievijas sieru.Pārdevēja: Šito?   

Pircēja: Nē, to priekšā. 

Pārdevēja: Vēl kaut ko? 

Pircēja: Sviestu kādus 200 [divsimt] gramus. 

Pārdevēja: Pietiks? 

Pircēja: Jā.  

Pārdevēja: Viss? 

Pircēja: Jā. 

Pārdevēja: 5 [pieci] 35  [trīsdesmit pieci]. 

 

4.2.  

Runas situācija tirgū, pērkot saldskābo maizi ar žāvētām plūmēm. 

Pircēja: Man, lūdzu, to plūmju maizīti. Es šitā došu. [Noliek divus eiro un divus 

centus.] Šitai akcijai es nespēju pretoties. 

Pārdevēja:  Tā jau dārga maizīte. Ar visu akciju 82 [astoņdesmit divi]. Bez akcijas 

95 [deviņdesmit pieci]. 

Pircēja:  Ļoti garšīga maizīte! 
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4.3.  

Runas situācija tirgū, pērkot svaigos gurķus. 

Pircēja skatās, ka gurķiem ir divas dažādas cenas, un jautā par dārgākajiem: Šitie 

labāki? 

Pārdevēja: Te pēc izmēriem.  

Pircēja saprot, ka lētākie gurķi ir mazliet līki, nevis taisni, un izvēlas lētākos, 

norādot ar žestu uz tiem: Salātiem jau man taisnus nevajag. Puskilogramu, lūdzu! 

Pārdevēja: 42 [četrdesmit divi]. 

Pircēja: Lūdzu! 

Pārdevēja: Paldies! 

4.4.  

Runas situācija veikalā. Pircēja ir izbrīnīta, ka piparkūku cepumi neatrodas tur, 

kur iepriekšējā reizē, tāpēc vēršas pie pārdevējas. 

Pircēja:  Skatos, kur piparkūkas augšējā plauktā. Nav. Ir citur? 

Pārdevēja norāda uz citu plauktu, kurā saliktas preces ar Ziemassvētku simboliku: 

Tur ir. Ziemassvētki sabraukuši. 

4.5.  

Sarunājas četras jaunietes. 

A:  Es gribu kaut ko garšīgu. Un šokolādi. 

B:  Uzminiet, kam ir nauda? 

C:  Tev ir nauda? 

B:  Nē, Aucei ir nauda. Tātad mums ir nauda. 

A:  Besī ārā. Kāpēc veikalu slēdz tik ātri ciet? 

D:  Vai ne? 

C:  Aucei ieskaitīja? 

D:  Kādreiz Rimčiks līdz vienpadsmitiem strādāja. Tad varēja aizskriet pakaļ. 

C:  Jā, vai ne? 

B:  Jā. Tagad līdz desmitiem šogad. 

C:  Kāpēc tā ira? 

D:  Atceros, ka es kādreiz skrēju pēc piena un semuškām. Man tāds interesants 

pirkums, vēlme bija. 

B:  Zini, ko es tikko atcerējos? Atceries, ka mēs gājām tanī Topiņā. 

D: Topiņā? 

B:  To alu pirkt, kad mums uznāca tā vēlme pēc alus. Kad mēs gājām. 

D:  Kad mēs gājām pēc alus? 
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B:  Tas bija pagājušogad. Jau sen. 

D:  Kurā Topiņā? 

B:  Nu, tur, kas ir, kad iet pa taisno uz Rimčiku. Tur. 

D:  Ā, mazajā? 

B:  Jā. 

C:  Tepatāspie kojām. 

D:  Tur mēs pirkām alu? 

B:  Nu ja, nu. 

4.6.  

Runas situācija tirgū, gaļas stendā, kur pircēja nav pārliecināta, cik daudz gaļas 

iegādāties. 

Pircēja: Man tās cāļu akniņas! Kādi 200 [divsimt] grami. Cik tas būs? 

Pārdevēja nosver. 

Pircēja: 300 [trīssimt] gram’.   

Pārdevēja: 88 [astoņdesmit astoņi]. 

4.7.  

Runas situācija veikalā. Pircēja ir izvēlējusies iegādāties sveramu preci, bet viņa 

nav pārliecināta, kur tā jāsver. 

Pircēja norāda uz svariem iepirkšanās zālē: Sakiet, lūdzu, šeit būs jāsver?   

Pārdevēja: Nē, pie manis.  

Pircēja: Es vienkārši redzu svarus. 

4.8.  

Runas situācija tirgū. 

Pircēja: Kad jūs atkal būsiet? 

Pārdevējs:  Tikai pa sestdienām. 
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Citu preču pirkšana  

4.9.  

Runas situācija, pērkot e-talonu “Narvesen” kioskā. Sarunājas pārdevēja un 

pircēja. 

Pircēja: Man, lūdzu, desmit braucienus. 

Pārdevēja: Desmit deviņdesmit. [10 eiro 90 centi] 

Pircēja: Es maksāšu ar karti. 

Pārdevēja: [Pārdevēja ieliek karti karšu lasītājā] Ievadiet PIN kodu. [Kad PIN 

kods ievadīts un maksājums veikts.] Kopiju vajadzēs? 

Pircēja: Nē, paldies! 

Pārdevēja: Variet izņemt karti. 

Pircēja:  Paldies! 

4.10.  

Runas situācija grāmatnīcā.  

Pircēja vēršas pie pārdevējas: Kur jums ir zīmēšanas bloki? 

Pārdevēja: Šeit.  

Pircēja: Man vajag rasēšanai. 

Pārdevēja rāda: Šis ir gludāks un tāds. 

Pircēja: Viņš ir domāts akvareļiem.  

Pārdevēja: Jā, guašām un akvareļiem. 

Pircēja: Ir kaut kam vairāk lapas? 

Pārdevēja: Viņiem visiem nāk 10 [desmit] lapas. 

Pircēja: Man ir krājumi sarukuši, jāsāk meklēt.  

4.11. 

Runas situācija veikalā “Drogas”. 

Pārdevēja:  “Drogas” karte?    

Pircēja: Jā. Noliek uz letes veikala klienta karti. 

Pārdevēja (norāda uz akcijas precēm, kas noliktas pie kases): Šampūniņi par labu 

cenu. 

Pircēja: Nē, paldies. 

Pārdevēja: Būs 4,28 [četri divdesmit astoņi].  

Pircēja noliek piecus eiro.  

Pārdevēja noliek atlikumu: 72 [septiņdesmit divi] centi. Uz redzēšanos! 

Pircēja: Uz redzēšanos! 
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4.12. 

Runas situācija aptiekā.  

Pircējs: Labvakar! Būs “Ibuprofēns” bērniem. Un tad būs divas paciņas  naktī 

Theraflu [teraflū] un divas dienā. 

Pārdevēja noliek preces uz letes un saka: Varam noņemt no kartes naudiņu. 

Pircējs: Lai stāv! Lai tik krājas! 

Pārdevēja: Eiro trīsdesmit. 

Pircējs:  Paldies! Arlabvakar. 

4.13.  

Sarunas situācija: trīs draudzenes spriež par kūku cepšanai nepieciešamajām 

formām, to cenām un vietu, kur tās iegādāties. 

A:  Mums vajaga kūkas formu divdesmit divi centimetri. 

B:  Man ar’ vajag, tā vajag. Visas receptes ir divdes [divdesmit] divi. 

A:  Mhm. 

B:  Mums ir divdesmit, tev  i divdes [divdesmit] astoņi, mums i divdes [divdesmit] 

seši. 

A:  Nu, es vienkārši uzreiz taisu dubultā. 

B:  Rimčikā īstenībā tās pannas nav dārgas. 

A:  Mhm. 

B:  Iesaku. 

C:  Nu, tad jāņem Rimčikā.  

B:  Mamma nopirka lielo pa seši eiro. Bij atlaide toreiz kau kāda vai viņai bij kau  

kāda karte. Viņa teica, paņem to. A mazā maksā, man liekas, četri eiro kau  kas.  

C:  Stokmanī skatījāmies, nu, mēs, saku mēs uzgājām... Es to sīpoliem groziņu, 

un to es arī tur nopirku, bet silikona. 

B:  Nē, es tiešām iesaku, nu nav vērts dārgāk meklēt neko. 

C:  Silikona tur bij, bet tas nu viss baigi maksā. 

4.14.  

Runas situācija veikalā, pie kases. 

Pārdevēja nosauc summu, kas jāmaksā: 6,01 [seši nulle viens]. 

Pircēja: Es to vienu centu arī varu iedot. Paldies! 

Pārdevēja:  Lūdzu! 
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4.15.  

Runas situācija veikalā. 

Pircēja: Man, lūdzu, šķiltavas – pavisam parastas. 

Pārdevēja:  40 [četrdesmit] centi pašas lētākās. 

Pircēja: Labi, labi. 

4.16.  

Runas situācija avīžu kioskā.  

Pircēja: Jums ir tā “Ilustrētā Vēsture”? 

Pārdevēja:  Ir pārdošanā. Uz kuponiņiem nav vairāk.  

4.17.  

Runas situācija apavu veikalā. Pircēja ir atnākusi meitai pirkt kurpes.  

Pircēja: Jums, lūdzu, ir melnas laiviņas? 

Pārdevēja: 40. [četrdesmitais] nav. 

Pircēja: 38. [trīsdesmit astoto].  Man meitai vajag. Viņa tagad nāk. 

Meita ir ienākusi veikalā un vienu pāri ir uzmērījusi. 

Pārdevēja:  Šīs ir tādas meitenīgas! 

Pircēja: Jā! Nu tad šīs mēs ņemsim. 

Pārdevēja ieliek kurpes kastē un iet uz kasi, bet pēkšņi nāk atpakaļ:  Ai, es 

nepareizajā kastē ieliku! 

Pircēja norāda uz meitas zābakiem: Mēs pie jums zābakus arī pirkām. 

Pārdevēja:  Kāda vaina? 

Pircēja: Nē. Tikai viņa teica, ka tagad te visu laiku  pirksim. 

Pārdevēja:  Stilīgi! 

4.18.  

Runas situācija ziedu stendā. Pārdevēja ir ietinusi izvēlētās puķes, bet galu 

atstājusi vaļā. 

Pircēja:  Lūdzu, to galiņu arī aiztaisiet ciet, man ir tālu jāved.  

Pārdevēja:  Labi. 

Pircēja: Un, ja es kādu stundiņu mājās, ir vērts likt ūdenī?  

Pārdevēja:  Es domāju  – nē. Neļķes ir izturīgas. 

Pircēja: Paldies! 
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4.19.  

Runas situācija audumu veikalā. Pircējas izvēlas mēbeļu audumu. 

Pircēja A:  Tā, ir vēl citi audumi. Varbūt šitādu audumu? 

Pircēja B:  Cik viņš būs metrā? 

Pārdevēja:  Šitais būs trīspadsmit metrā. 

Pircēja B:  Ā! 

Pircēja A:  Paņemsim šito te. 

Agnese:  Bet vai gaišs tev nebūs? Par gaišu? 

Pircēja B:  Pa gaišu gan! 

Pircēja A: Bet viņiem būs piecas krāsas. Viņi vēl nav pieejami. Viņi gaida 

paraugus. 

Pircēja B:  Nu, vaig drusciņ tumšāku. 

Pircēja A:  Un ja man ir kristāla lustra, ta [tad] man tikai šitādā te kau kādā stilā. 

Varbūt jūs varat telefonu atstāt, es tad uzzvanītu, kad jums tās krāsas pārējās ir. 

Pārdevēja:  Varbūt jūs atstājat savu telefonu. 

Pircēja A:  Labi! 

4.20.  

Runas situācija veikalā. 

Pircēja: Jums ir arī naudas maki? 

Pārdevēja: Tikai ādas. 

Pircēja:  Tieši tādi mani interesē. 

Pārdevēja: Vīriešu vai sieviešu? 

Pircēja: Sieviešu. 

Kafejnīca, ēdnīca  

4.21.  

Radio džingls “06 Barons BJC marts”: 

– Kafejnīca „Barons” Saldū, Lielajā ielā 3B [trīs bē], BJC [bē jē cē] sētā. Mēs 

palutināsim jūs ar siltu maltīti, jauku, brīvu gaisotni mūsu kafejnīcā. Lieliska 

tikšanās vieta draugiem, radiem, paziņām. Pasūtot brokastis, kafija par brīvu. 

Pusdienu komplekts maksā tikai trīs eiro trīsdesmit centus. Nemainīgi ietilpst 

zupa, otrais ēdiens, salāti, maize, deserts un dzēriens. Barona cienīga maltīte – 

bauda jūsu vēlmju garšām. Gaidām ciemos kafejnīcā „Barons”. Kafejnīca 

„Barons” Saldū, Lielajā ielā 3B [trīs bē], BJC [bē jē cē] sētā. Tālrunis: 

26816117.  

Avots: Saldus Radio. 
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4.22.  

Radio džingls “06 Barons Kuldīgas ielā”: 

– Ēdnīca „Barons” Saldū, Kuldīgas ielā 86C [astoņdesmit seši cē]. 17 

[septiņpadsmit] dažādi ēdieni – katru dienu mainīgi. Pusdienu komplekts maksā 

tikai trīs eiro trīsdesmit centus. Nemainīgi ietilpst zupa, otrais ēdiens, salāti, 

maize, deserts un dzēriens. Barona cienīga maltīte – bauda jūsu vēlmju garšām. 

Gaidām ciemos ēdnīcā „Barons” Saldū, Kuldīgas ielā 86C [astoņdesmit seši cē].  

Avots: Saldus Radio. 

4.23.  

Runas situācija kafejnīcā. 

Klients: Man, lūdzu, puķkāpostus! 

Pārdevēja: Pusīti vai pilnu porciju? 

Klients: Pilnu. 

Pārdevēja uzliek uz šķīvja prasīto. 

Klients: Arī salātiņus. 

Pārdevēja: Kas vēl? 

Klients: Oliņu pielieciet! 

Pārdevēja uzliek uz šķīvja ceptu olu. 

Klients: Un sātīgais kefīrs. 

Pārdevēja: 3,79. [trīs, septiņdesmit deviņi] 

4.24.  

Runas situācija kafejnīcā. 

Pircēja: Man, lūdzu, zaļo tēju! 

Pārdevēja: Piecdesmit. 

Pircēja: Un maizes zupu! 

Pārdevēja:  Eiro divdesmit deviņi. 

Pircēja: Paldies!  
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Pakalpojumi  

4.25.  

Runas situācija augstskolā, noformējot studenta apliecību. Sarunājas darbinieks 

un studente. 

Darbinieks: Nofotogrāfēties?  

Studente: Jā. 

Darbinieks rāda, kāda fotogrāfija ir sanākusi: Tā būs labi? 

Studente: Jā. 

Darbinieks: Nosauciet personas kodu! 

Studente: 211197-11643 [divdesmit viens vienpadsmit deviņdesmit septiņi 

svītriņa simt sešpadsmit četrdesmit trīs]. 

Darbinieks: Otrdien apliecība būs gatava. 

Studente: Lieliski! 

Darbinieks: Uz redzēšanos! 

Studente: Uz redzēšanos! 

4.26. 

Runas situācija bibliotēkā. Sarunājas divas neklātienes studentes A un B. 

A:  Tu esi reģistrējusies? 

B: Nē. 

A:  Tad es iešu tev pa priekšu, jo ar reģistrēšanos kāds laiciņš paies. 

A vēršas pie bibliotekāres un vēlas pagarināt grāmatas:  Dosiet līdz tam termiņam, 

kurš tur ir? 

Bibliotekāre: Es pastīšos.  

A:  Tā ir nākamā sesija. 

Bibliotekāre: Tas ir ļoti tālu! Lai paliek, bet tad mēs jūs meklēsim rokā. 

A:  Visu labu! 

Bibliotekāre: Uz redzēšanos! 

Bibliotekāre vēršas pie nākamās studentes: Jūs neesat reģistrējusies? 

B:  Nē. 

Bibliotekāre:  Adrese - Aizputes novads, Smilškalni? 

B: Jā. 

Bibliotekāre: Fakultāte? Pedagoģijas? 

B:  Pedagoģijas un sociālā darba. 

Bibliotekāre: Kurss pirmais? 

B:  Jā.  
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Bibliotekāre: Autorizācijas datus jums piešķiršu, lai jūs varat skatīties, kad būs 

vajadzība. 

B:  Mhm. 

Bibliotekāre: Parolītes bez atstarpēm. [Skatās uz grāmatām, kas noliktas uz 

letes.] Un šitās līdzā jūs gribējāt? 

B:  Jā, es gribēju līdz 20. [divdesmitajam] vismaz. 

Bibliotekāre: Šomēnes?  

B: Šomēnes, jā. 

Bibliotekāre: Labi, viss kārtībā. 

B: Visu labu!  

Bibliotekāre: Uz redzēšanos! 

4.27.  

Runas situācija koncertzālē, kur apmeklētāja vēlas iegādāties biļeti uz koncertu. 

Darbiniece: Parteris interesē vai balkons? Ekrānā var redzēt. 

Apmeklētāja:  Kādas naudiņas tur ir? 

Darbiniece: Sarkanās ir 15 [piecpadsmit] eiro, dzeltenās ir 10 [desmit], zilās – 

12 [divpadsmit]. 

Apmeklētāja:  Iedodiet tad pa 12 [divpadsmit]. 

Darbiniece: Cik biļetītes vajag?  

Apmeklētāja: Vienu. 

Darbiniece: Tad ar pensionāru atlaidīti 10 [desmit] eiro. 

Apmeklētāja: Vajag apliecību? 

Darbiniece: Ticēšu jums uz vārda. 

Apmeklētāja: Ir jau redzams. Man ir 70 [septiņdesmit] gadu.  

4.28.  

Runas situācija iestādes uzgaidāmajā telpā. 

Darbiniece: Lūdzu, pie kā jūs? 

Apmeklētāja: Es jau sarunāju. Paldies! 

Darbiniece: Ā! 
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5. Cilvēks 

Apģērbs un izskats   

5.1.  

Runas situācija uz ielas. Kolēģi dodas kopīgās vakariņās. Liene: Tev tādā skaistā 

zilā krāsā ir krekls. Emīls: Anglijā pirkts. Kristīne: Tā ir rudzupuķu zila. 

5.2.  

Runas situācija starpbrīdī.  

Kora dalībnieks: Es neuzstāšos. Man nav uzvalks.  

Kora dalībniece: Es tev iedošu. Man ir dēla uzvalks tādā izmērā.  

Kora dalībnieks: Es nejūtos labi svešos uzvalkos.  

Kora dalībniece: Nekas. Uzvilksi, uzstāsies un novilksi.  

5.3.  

Runas situācija mājās. Sarunājas divas radinieces A un B, A pievērš uzmanību, 

ka B ir nolakojusi tikai vienu – mazā pirkstiņa – nagu zaļi pelēkā krāsā. 

A:  Tu laku taupi, vai tagad tāda mode krāsot tikai vienu? 

B:  Es gribēju draudzenei parādīt, kāda laka man bija. Re, zaļi pelēka!  

5.4.  

Runas situācija mājās. Meita rāda mātei, kādu apģērbu nopirkusi.  

Meita: Nopirku šitādu bikškostīmu. Ar jaciņu var vilkt arī drusku aukstā laikā. Ko 

tu saki? 

Māte: Labs. 

Meita: Bija arī melnbalts un pilnīgi melns. Un šitādam var vilkt  arī apakšā 

parastu baltu kreklu. 

5.5.  

Runas situācija autobusā. Sarunājas divas sievietes A un B. A ir ļoti tieva. 

A:  Es, dzerot zāles, esmu par sešiem kilogramiem pieņēmusies. 

B:  Nu ļoti labi! Drēbes labāk izskatīsies. 
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5.6.  

Runas situācija, kur sarunājas divas jaunietes. Viņas runā par ticējumu, ka nav 

labi dāvināt čības, jo tas nes nelaimi. 

A: Tev riktīgi labās čībiņas, man tā patīk. Tie bumbuļi vienkārši nāvīgi labi. 

B: Man mamma uzdāvināja, bet ne čības. Čības viņa man atdeva. 

A: Tie bumbuļi riktīgi labie.  

B: Zini kā, čības nevar dāvināt. Uz Ziemassvētkiem viņa man uzdāvināja, bet viņa 

teica: „Tā, čības es tev nedāvinu. Čības es tev dodu, bet bumbuļus gan dāvinu.” 

A: A kāpēc čības nevar dāvināt? 

B: Nezinu. Vai sastrīdēsies vai uz nelaimi, kaut kas tāds. 

A: Ā, galvenais man patīk! Visi zin – to un to nedrīkst darīt. A kāpēc? Droši vien 

sastrīdēsies vai uz nelaimi. Es jau nezinu. 

 

Veselība un pašsajūta   

5.7.   

Runas situācija autobusā, kur pensijas vecuma tēvs piedāvā vietu pieaugušajai 

meitai. 

Meita: Tu vispār spēj nostāvēt? 

Tēvs:  Šogad vēl varu.  

5.8.  

Runas situācija pagalmā pie baseina. Vecāki ar četrgadīgu dēlu Rihardu pēc 

baseina apmeklējuma dodas uz mašīnu.  

Mamma: Rihard, uzvelc jaciņu, ka nesapūš! Mamma pagriežas un saka dēla 

tētim: Viņš ir sasvīdis. Viņam ir klepus un iesnas.  

Tētis: Rihard, skrienam uz mašīnu!  

Mamma: Viņš ir noguris. 

5.9.  

Runas situācija kafejnīcā, kur jauniete ir atnākusi satikt savus vecākus. 

Tētis: Ko tu tur stāvi un domā? 

Meita: Ai, viskautko! 

Tētis:  Izej pastaigāties! 

Mamma:  Izvēdini galvu! 
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5.10.  

Runas situācija mājās. Sarunājas divas draudzenes par zobārsta apmeklējuma 

pieredzi. 

A:  Man no zobārsta vispār ļoti bail. 

B:  Visiem bail, man liekās visiem. 

A:  Nu nē. Man krustmāte bija tāda, ka viņa gāja pie zobārsta, es nezinu, gāja 

reizi mēnesī. Kad viņa bija sīka, viņa tur čau, un, un viņai tur zobi nebija cauri. 

Vienkārši gāja. Vīrietis tomēr. 

B:  Ā. 

A:  Vecs onkulītis. Nē, nē, viņa jau bija jauna skolniece. 

B:  Manai māsai paniskas bailes no zobārstiem. Tētim vispār šausmas. Mamma, 

nu tā. Mammai nav vispār bail, bet māsa ir tā, kas parasti ģībst vienkārši. 

5.11. 

Runas situācija mājās. Sarunājas divas radinieces A un B. B ir tikko atnākusi un 

labu laiku ir zvanījusi pie dzīvokļa durvīm. A piemin savu meitu Dārtu, kurai arī 

parasti ilgi jāgaida, kamēr mamma atver durvis. A slikti dzird. 

A:  Man vienreiz Dārta bļauj: ko tu nenāc pie durvīm? Es jau nedzirdu.  

B:  Tu jau nedzirdi. 

5.12.  

Runas situācija lekcijā, kur lektore stāsta par vecāku lomu bērna dzīvē. 

Lektore: Kas bērniem ir vajadzīgs no vecākiem? Kā bērns izjūt mīlestību? Ne 

tikai tas, ka es izturos labi, bet mīlestību es izjūtu – arī to, ko es no viņa sagaidu, 

arī, ka es viņu pieskatu, ka es par viņu gādāju. Ziniet, kā pusaudžu gados? 

Negrib, ka jūs kontrolē un pieskata. Bet tie, kuriem visu ļauj darīt… Ziniet to 

tradicionālo, ko visi pusaudži saka: 

– Tikai tu man neko neļauj. Visus laiž, visiem tā. 

Un mēs kā vecāks sākam domāt: varbūt tiešām visiem tā. Un tad, kad pie 

psihologa runā tie bērni, pusaudži raud un saka: visiem ir vienalga. Citi viņu 

apskauž, kad viņš var darīt, ko viņš grib, bet viņš jūtas nemīlēts un nepieņemts. 

Tātad mīlestība, pieskatīšana un paraugs. 

5.13.  

Runas situācija mājās, virtuvē. Sarunājas divas draudzenes A un B. A ir nesen 

atnākusi no darba un atvērusi logu, jo sajutusi dūmu smaržu. Virtuvē kļūst auksts. 

A: Brīžiem pilnīgi nav spēka. 

B:  Tu neesi aizmirsusi par to logu? 

A:  Tur bija dūmi, es domāju.  

B:  Jātaisa ciet, citādi būs ledusskapis.  



 

 

Autortiesības © 2017 Latviešu valodas aģentūra. Visas tiesības aizsargātas 

 

60 

5.14.  

Runas situācija divu draudzeņu starpā. Tiek apspriestas Dainas veselības 

problēmas. 

Daina:  Nu lieta tāda, ka man pašai dikti slikta veselība bija. Man bija vairākus 

mēnešus trīsdesmit septiņi temperatūra. Es meklēju visas analīzes, meklēju, 

izprovēju vis kaut ko, meklēju, kas man pa lietu, ārsti pateica. 

Dzidra:  Sāpēt ar kaut kas sāpēja? 

Daina:  Nu tā kā sāpēja, tā kā nesāpēja. Cilvēks jau ir pārguris, kad cilvēkam ir 

trīsdesmit septiņi temperatūra. It kā nekas sāpēt nesāpēja. 

Dzidra:  Nu trīsdesmit septiņi nekas vel nav. 

Daina:  Vel nekas nav, bet, ja es esmu pieradusi, ka man trīsdesmit seši un seši, 

tā ir sliktākā temperatūra. Un, nu, galva dulla, galva griežas. Tā kā sadzērusies. 

Meklēju visu pa visām analīzēm. Nu ārsti pasaka, ko jūs gribat, visas analīzes ir 

brīnišķīgas, viss ir tīrs, visur ir tīrs. Nu jūs esat veselākā sieviete kā tik var gribēt, 

visas analīzes ir brīnišķīgas. Nu kaut kas nav riktīgi. Meklē visur, no kā 

temperatūra, no kaut kā ir temperatūra, ja iekaisums neuzrādās un nekas nav. Nu 

nervus nevar izmērīt tur. Nervus nevar nofotografēt, kurš tur nervs nav riktīgs. 

Un tad es izlasīju, tā mana augsti godājamā mamma man piešķīra žurnālu izlasīt, 

kur bija rakstīts par produktu ietekmi uz veselību. Kā dažādi produkti var 

ietekmēt veselību, ka var būt temperatūra, ka var būt krampji, ka var būt visādas 

lēkmes. Un es sāku domāt par to, kā, ko es nepareizi lietoju, kapēc. Tur bija tieši 

priekš manis minēts, ka ļoti kaitīgi ir kartupeļi un cukurs. Nu to es zināju. 

Dzidra:  Bet kā bez tiem var iztikt? 

5.15.  

Runas situācija ap pulksten desmitiem no rīta poliklīnikā, kur sarunājas divas 

medicīnas māsas A un B.  B ir atnākusi uz otru darbvietu pēc nakts dežūras 

slimnīcā. 

A:  Kā vakar gāja? 

B:  Avārija viena pēc otras, dzērājšoferi. 

A:  Tu vēl esi dzīva? 

B:  Es miegu ciet. Jāuztaisa viena kafija. 
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5.16.  

Runas situācija augstskolā, pie kopētāja, pēcpusdienā. Sarunājas pasniedzējas A 

un B, kuras māca latviešu valodu kā svešvalodu. B pēc vasaras pārtraukuma 

turpina mācīt arī tos studentus, ko studiju kursa pirmajā daļā ir mācījusi A. A 

redz, kādus mācību materiālus B kopē. 

A:  Cik tālu tu esi? 

B rāda kopiju:  Es to tagad ņemu. Es iesāku nominatīvu.  

A:  Kā tie, tie turpinātāji? 

B:  Vispār labi, vienīgi es jūtu, ka viņi kaut ko nu… Kaut kas jau ir izbiris.  

A:  Nu, protams, jā. 

B:  Nu pa to laiku. 

A:  Jā, jā. 

B:  Nu, piemēram, šodien arī atkārtojām kas, kur. 

A:  Jā, jā. Kaut kas ir.  

B:  Vispār es arī secināju, ka tas drusku atņem spēku, ka ir visu laiku jādomā 

līdzi. Pēkšņi jāmaina visi plāni, nevar darīt to, ko tu esi ieplānojis.  

A:  Nē, nu vaig kaut ko, pie kā turēties, bet nu jārēķinās, jābūt gatavam 

improvizācijai. 

B:  Es vakar jutos nogurusi, bet man arī drusciņ par vēlu tās lekcijas – divos un 

četros. 

A:  Divas pēc kārtas? 

B:  No rīta es vēl strādāju ar krājumu. Mājās es esmu pusastoņos, un tad ir tā, 

ka vakarā es vairs neko negribu. 

A:  Bet tā ir tiesa! Man no rīta bija pirmā nodarbība, ja . Es tagad arī 

konstatēju –  ar pilnīgi citu spēku es gāju kaut kā. Viegli pagājusi visa diena. 

Esmu gatava vēl turpināt, bet tie vakari… 

B:  Jā, jā! Vakar tas pirmais, viņi jau paši saka: nu mēs esam noguruši. 

A:  Arī viņi! 

B:  Protams! Neņem tik labi pretī. 

A: Jā, jā!  

B: Labi.  

A: Man jau arī četros nodarbība. 

B: Jāsaliek vēl, ko man vaig, ir vēl dažas minūtes. 
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5.17. 

Runas situācija uz ielas. Jauniete stāsta draugam par pasākumu, kurā 

piedalījusies. Abi sirsnīgi smejas. 

Jauniete: Bija Henrijs bez zobiem. 

Viņas draugs: Vai tad ir arī Henrijs ar zobiem? Negrūsties! 

Jauniete: Es negrūstos. 

Viņas draugs: Neuzskrien cilvēkam virsū! 

Jauniete: Es mirstu. 

5.18.  

Runas situācija kafejnīcā, kur pie galdiņa pusdieno jaunieši. Meitene A un puiši 

B, C un D. B ir ātri paēdis un dodas prom. 

B: Uz redzēšanos! 

A: Uz redzēšanos! 

C:  Viņš vispār to ēdienu sakošļāja? 

A:  Viņam ansamblis. 

C: Tu neko? 

A:  Nē, man nav apetīte. Vakar bija. 

C:  Tā mēnesi neko neēd. Sen neesmu tādu ēdienu ēdis.  Gribēju labāku gaļu. 

A:  Tā karbonāde.  

A pagriežas pret D, kurš skatās telefonā un vēl neko nav teicis:  Ko telefonā sēdi? 

Atkarīgais! 

D neko neatbild. 

5.19. 

Runas situācija mājās. Dēls pārradies mājās vēl pirms mācību stundu beigām. 

Māte: Andri, tev viss kārtībā? Kāpēc tik ātri mājās? 

Dēls: Man ir 37,1 temperatūra, un mani māsiņa aizsūtīja mājās no sestās stundas.  

Māte: Tev kaut kas sāp arī? 

Dēls: Nu tikai galva sāp, bet tā ļoti. Es nevaru žāvāties, kaut ko no zemes pacelt, 

kratīt galvu, skriet, paātrināti iet, jo man iedurās sāpes galvā. 

Māte: Es tev uzsildīšu tēju un iedošu ibumetīnu. Iedzersi zāles un varēsi iet 

pagulēt. 
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5.20.  

Runas situācija slimnīcas vestibilā, kur satikušies divi paziņas A un B. A zina, ka 

B sieva gaida bērnu un ir dzemdību nodaļā. Viņš vēl nezina, ka B ir piedzimusi 

otra  meita.  

A:  Nu ko, es varu apsveikt? 

B:  Jā. Divas daiļavas būs. 

A:  Nu, davai, augat!  

5.21.  

Saruna pa telefonu. Mamma zvana dēlam, kas ir pusaudzis, lai pajautātu, vai viņš 

ir bijis pakaļ māsai uz bērnudārzu. 

Mamma:  Tu aizgāji pakaļ māsai? 

Dēls:  Es nekur neiešu. 

Mamma:  Kāpēc? 

Dēls:  Tāpēc, ka viņa jau ir mājās. 

Mamma:  Tu domā, ka man ir ļoti stipri nervi? Paldies! 

Sports  

5.22. 

Sarunas fragments no LR1 raidījuma “Piespēle”  2018. gada 7. aprīlī. Sarunājas 

žurnālists un Ivo Fomins, kurš stāsta par savu dēlu, viņa raksturu un hokejista 

karjeru. 

Žurnālists: Tagad jau ir pagājuši gandrīz astoņpadsmit gadi viņa dzīves un, nu, 

hokejs ir bijis liela daļa tās. Kad jūs varbūt sapratāt, ka viņš varētu būt spēlētājs 

dienās, nevis tikai tas varētu būt viņa hobijs. 

Ivo Fomins: Nu sapratām, kad noteikti, noteikti, ka varētu būt hokejists, jo viņam, 

viņam ir drausmīgi liels gribasspēks. Mums mājās ir tikai, tikai runas pa hokeju. 

Mēs savu māju, savu mājas pagalmu mēs esam ierīkojuši kā, kā jau maziņu 

hokeja laukumu. Mums ir uztaisīti vārti, kurā viņš arī brīvajā laikā iet un trenējās. 

Sit, sit pa vārtiem. Protams, mums i suns, kurš arī jūtās kā hokejists, jo viņš stāv 

vārtos, jo viņš mēģina ķert tās šaibas, ko viņš met. 

Žurnālists: Ar zobiem? 

I.F.: Ar zobiem. Stāv. Ar zobiem. Un, un tad viņš tās šaibas tā kā nu negribīgi 

tomēr viņš atdod, atdod manam dēlam. Galvenais, ka lai viņam ir gribasspēks, 

un tad jau viss arī tālāk ies. Es esmu ļoti priecīgs, kad viņš spēlē hokeju, jo, 

paskatieties, hokejs tāds īsts vīru, vīru, vīru tāds... Viņš, viņš norūda, norūda to, 

to cilvēku. Un baigi forši, ka cilvēki nodarbojas ar sporta veidu, nevis viņi klīst 

pa ielām un kau kādas muļķības dara. 

Avots: raidījums “Piespēle”, Latvijas Radio, 2018. gada 7. aprīlis. 
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5.23.  

Runas situācija darba vietā, kur sarunājas divas kolēģes A un B. A ir pagatavojusi 

sev kafiju un paņēmusi līdzi ēdamo. 

A:  Es te mazliet uzēdīšu. Es biju vingrošanā. 

B: Tu ej vingrot? 

A:  Jā. Vienreiz nedēļā. Pirms tam jau nevar ēst.  

B:  Ēd droši. Es pusdienas jau paēdu. 

 

Medicīnas iestāžu apmeklējums  

5.24.  

Runas situācija slimnīcā, traumpunktā, kur medicīnas māsa konsultē pacientu 

pirms došanās mājās un dod līdzi medicīnas dokumentus. Pacientam sāp kāja. 

Medicīnas māsa:  Pretsāpju “Ibumetīnu”, lokāli smērēt gelu atvēsinošu. 

Pacients: Mhm. 

Medicīnas māsa: “Voltarenu” vai citu kaut kādu. 

Pacients: Tas noņems to pampumu? 

Medicīnas māsa:  Jā. Tieši tā. Pirmās divas dienas parasti ir tādas smagākas, tad 

pampums noiet un sāpes mazinās. Nenoslogot kājas - tas ir labākais variants. 

Pacients:  Man ceļojums bija, bet laikam kad…  

Medicīnas māsa:  Nu, pag, nu nevar teikt.. Ja rītā plānos, tad vēl būs jūtīga. Pēc 

nedēļas – tad  vēl ir cerības. Nu redziet, tad visas tās divas dienas ievērot. Nu 

skataties! Ja radiologs arī raksta, ka nav tas lūzums, ja, tad  tā tas ir jebkurā 

gadījumā. Citreiz atšķiras tie slēdzieni, ja.   

Pacients: Jā.  

Medicīnas māsa:  Tas saišu sastiepums, dzīslu var arī ilgāk. Šeit parakstieties. 

Noņēmām asinis uz alkoholu. Nu tas maksas pakalpojums jūsu gadījumā. Te arī, 

ka pabrīdināts, ka maksas pakalpojums. Polise jums bija? 

Pacients: Nē.  

Medicīnas māsa:  Tā pase jūsu. Tas jums! To es atdošu reģistratorei. Jūs lēnītēm 

pie viņas tiksiet. Nu labi. Ērtus apavus, protams. 

Pacients: Mhm. 
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5.25.  

Runas situācija zobārstniecības klīnikā, kur meitene ir atnākusi kopā ar mammu. 

Reģistratore ir atvērusi pierakstu žurnālu un skatās, kurā datumā nozīmēt nākamo 

vizīti. 

Reģistratore: Kur vēl augustā iespraukties? 31. [trīsdesmit pirmajā] augustā. 

Cikos tu gribi – pusdeviņos vai vienpadsmitos?  

Meitene: Vienpadsmitos. 

Mamma:  Gudrīte! 

Reģistratore:  Zobs tāds citādāks. Nav tāds zobs kā grāmatā rakstīts. 

 

Personība un rakstura īpašības  

5.26.  

Saruna ar pasaules čempionu šosejas riteņbraukšanā, uzņēmēju Romānu 

Vainšteinu, kurā viņš stāsta, kāpēc nepublisko savu privāto dzīvi.  

Ingus Ulmanis: Es, gatavojoties intervijai, sapratu, ka par tevi un tavu dzīvi 

neraksturīgi latvietim, kurš tik daudz ir sasniedzis, klāts tāds kā noslēpumains 

plīvurs. Nu, fakti. Divi tūkstošajā gadā tu kļūsti par pasaules čempionu, bet jau 

trīsdesmit viena gada vecumā tu beidz savu sportisko karjeru. Tad ar tavu vārdu 

kaut kas ar dopingu tur saistīja, tad tevis nav Latvijā vispār. Tu appreci itāļu 

komandas bosa meitu un sāc nodarboties ar vīna tirdzniecību. Tas ir tāds 

apzināts gājiens, kad tu par sevi tā īpaši nemaz negribi lai publiski runā? 

Romāns Vainšteins: Jā, jo privāto dzīvi man nepatīk reklamēt publiski. Un cilvēki 

ir visādi, un tāpēc es cenšos dzīvot slepeni, rezervēti. 

Ingus Ulmanis: Rezervācija, ja? 

Romāns Vainšteins: Jā, jo vienkārši arī karjeras laikā es sapratu, kad jābūt ir 

mierīgam, jādomā ir par sevīm, par saviem tuviem cilvēkiem un, un, un… Jo, jo, 

jo to mazāk reklamē, jo labāk. Jo pēc tam to pasniedz presē vai televīzijā pavisam 

citā ampluā vai veidā. Tie fakti internetā, kas pieejami, lielākā daļa no tiem ir 

samainīt vai izmainīti. Un, un, un tur taisnība ir ļoti minimāla. Nu, piemēram, 

pabeidzot jautājumu par to, kad es nereklamēju savu privāto dzīvi, es, piemēram, 

arī savus bērnus nelieku internetā vai vēl kau kur, ja. Es katru soli arī nelieku 

internetā, kā to dara daudzi cilvēki. Es vienkārši baudu dzīvi. Un to, ko es 

nobildēju vai tam līdzīgi, es paturu sev vai savām atmiņām. Man nevaig cilvēkiem 

rādīt, kur es esmu bijis, vai ko es esmu darījis. Man, man tāpat ir labi. Kāpēc 

visiem jāzina? 

Avots: Raidījums “Monopols”, Latvijas Radio 1, 2018. gada 15. augusts. 
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5.27.  

Runas situācija, kurā divas studentes (A un B) apspriež dzīvokļa saimnieci, pie 

kuras dzīvo studente B. 

A:  Cik viņai gadi? 

B: Četrdesmit, man liekas, viņai ir. Viņa ir airēšanas trenere. Un viņa ir ļoti foršs 

cilvēks. 

A:  Nu tam es ticu. 

B:  Riktīgi, nu tāda. Viņa man pilnīgi neliekas kā kaut kāda tāda tante vai kaut kā 

tā kā mamma. Viņa tāda draudzene. Baigi tāds īpatnējs cilvēks. Vienīgais cilvēks, 

kuru es tādu zinu.  

5.28.  

Sarunājas draudzenes A un B, kas ir pilsētnieces, kas ir pieradušas, ka veikali ir 

tuvumā, ja kaut ko vajag. B visu vasaru dzīvo pie drauga Valda laukos , kur 

tuvumā veikala nav. 

A:  Tev tā ir, ka kaut ko pēkšņi no veikala vajag? 

B:  Nē.  Visbiežāk Valdim vajag.  

A:  Cigaretes!  
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6. Izglītība un karjera 

Augstskola, kursi  

6.1.  

Tava izvēle – Liepājas Universitāte. Piedāvājam plašu bakalaura, maģistra un 

doktora studiju klāstu. Izvēlies kādu no inovatīvām vai tradicionālām studijām. 

Uzņemšana no 5. [piektā] līdz 12. [divpadsmitajam] jūlijam Lielajā ielā 14 

[četrpadsmit], Liepājā. Informāciju par studijām Liepājas Universitātē meklē 

www.liepu.lv [vē vē vē punkts liepu punkts el vē]. Izdari izvēli un kļūsti par sevi!  

Avots: Saldus Radio. 

6.2.  

Runas situācija kursu pirmajā dienā. Sarunājas divas kursu dalībnieces, no kurām 

viena (Aija) piedalās pirmo reizi, bet otra (Karīna) – atkārtoti. 

Karīna: Es jau ceturto reizi. Katrreiz savā vietā. Iedod diplomu. 

Aija: Iedod diplomu? 

Karīna: Iedod diplomu. Nezini, ko ar viņu darīt, bet iedod.  

6.3.  

Runas situācija augstskolā maģistra darbu aizstāvēšanā. 

Komisijas priekšsēdētāja: – Laiks ir līdz 10 minūtēm. 

Studente: – Jā. Tad būs ļoti ātri jārunā. 

Komisijas priekšsēdētāja: – Bet vēlams šo laiku tiešām ievērot. 

6.4.  

Runas situācija augstskolā maģistra darbu aizstāvēšanā. 

Studente: – Labdien! Tiem, kas mani nepazīst, mani sauc Alise Priede. 

6.5.  

Runas situācija frizētavā, kur friziere un kliente runā par studijām augstskolā.  

Kliente: Kad es mācījos augstskolā, sešas stundas! No rīta paskatos, kas man ir, 

un vienkārši eju.  

Friziere: Kad ir iegājies, ir vieglāk. No sākuma likās, ka es iešu prom. Tagad otrā 

kursā.  

http://www.liepu.lv/
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6.6.  

Sarunājas studentes A, B un C, kā sagatavoties semināram, ko ir uzdevis 

pasniedzējs. 

A:  Tur vienkārši mums nav izpratne.  

B:  Prezentāciju veidot. Datorā uztaisīt.  

C:  Viņš teica, lai pacenšas. Tā lai viņš nestāvētu visu laiku priekšā. Tu atnāksi,  

paskaidrosi savu jautājumu, un viss. 

B:  Bet visiem taču vienādi! 

A:  Kaut izdzīvotu no tās putras!  

 

6.7. 

Sarunājas divas pirmā kursa studentes A un B.  

A:  Izvēlies programmu “Skolotājs”, kur mācies to, kas tev patīk. Pārējais ir 

minimāli. 

B:  Man ir arī sava pieredze, no otras puses. Man nepatika fizika skolā, bet deva 

kādu pamatu. Nav brīnums, ka no sīpola aug loki. Izejot to skolu, tu iemācies to 

pašu minimumu. 

 

Pirmsskola, skola  

6.8. 

Runas situācija skolā, vecāku sapulcē. 

Mamma: – Cik zēnu ir klasē? 

Skolotāja: – Nezinu. Tūlīt saskaitīšu! Trīs, četri, pieci, seši. Deviņi zēni un 

vienpadsmit meitenes. 

6.9.  

Runas situācija skolā augusta beigās. Mamma ir atnākusi samaksāt par skolēna 

mēneškarti un vēlas arī noskaidrot, cikos jābūt skolā 1. septembrī. 

Mamma: Sākums būs kā parasti deviņos? 

Darbinieks rāda uz paziņojumu, kas izlikts skolas 1. stāva logā: Te uzlikts 

paziņojums. Vai būs svinīgais, vai ies pa klasēm, es nezinu. 
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6.10.  

Runas situācija skolā, vecāku sapulcē.  

Mamma:  Direktor, vēlreiz jautājums par tām pusdienām. Kurā starpbrīdī 

mazie ēd? 

Direktore: Mums vienpadsmitos ir garais starpbrīdis trīsdesmit minūtes. 

Mamma:  Bet paspēt nevar. Paēduši nav,  un vakarā ir neapmierināti paši ar 

sevi.  

Direktore:  Jūsu priekšlikums ir tāds, ka mēs ieviešam kārtību, ka vienpadsmitos 

mazajiem ir priekšroka. Tā nav problēma. Pēc brīvlaika ieviešam, un viss.  

6.11.  

Runas situācija: divu sieviešu saruna par to, vai bērns pēc sākumskolas 

beigšanas ir uzņemts kādā no Rīgas ģimnāzijām. 

A: Vai tavējais tika 1. [pirmajā] ģimnāzijā? 

B: Netika. Viens punkts pietrūka. Tagad jādomā, vai iet uz 2. [otro] vai 3. 

[trešo]. 

A. Man jau liekās, ka labāk uz 2. [otro]. Par to labākas atsauksmes dzirdētas. 

B: Mhm. Bet jāparunājas ar pašu. 

6.12.  

Raidījuma vadītāja Mairita Znotiņa: Jā, bet vispirms mums laikam jāvienojas 

visām vai jāpastāsta klausītājiem, kas tā brīvdabas pedagoģija tāda ir? Varbūt 

no jūsu puses, no Mežmaliņas puses. 

Raidījuma viešņa Nr. 1: Pirmo reizi mēs ar brīvdabas pedagoģiju iepazināmies 

jau pirms piecpadsmit gadiem. Un tas, nu, joprojām ir dzīvs mūsu iestādē. Mēs 

ar to darbojamies. Un kāpēc tā brīvdabas pedagoģijas ideja atnāca pie mums, es 

domāju, ir tas, ka mūsu bērnudārzs atrodas meža ielokā, un, un  pati daba it kā 

aicina būt tajā iekšā. 

Raidījuma vadītāja: Bet kā jūs, kā jūs ar to darbojaties? 

Raidījuma viešņa Nr. 2: Nu, tā. Varbūt kad mūsu tas ikdienas ritms patiešām 

nedaudz atšķirās no citām iestādēm. Īpaši divus pēdējos gadus, kad mums ir 

nodibinājusies dabas grupiņa, un viņu dienas režīms ir nedaudz, nedaudz 

atšķirīgs. Tas ir, pēc brokastīm, ap deviņiem, pēc deviņiem, nu, atkarīgs ir, vai 

kādi speciālisti – mūzika vai sporta skolotājs – ar bērnu grupu nestrādās, bet tad 

skolotāji dodas jau ārā. Un viss šis izziņas process, kas notiktu iekštelpās, lai 

bērnus mācītu, apmācītu rakstītmācībā, lasītmācībā, matemātiskās prasmes 

nostiprinātu, izmantotu tos līdzekļus, ko mums iekštelpa piedāvā, tad tas mums ir 

pārnests vienkārši uz āra vidi, jo brīnišķīgi matemātikas prasmes bērns  var 

mācīties dabā, meklējot noteikta koku zarus, meklējot čiekurus, meklējot lapas, 

konkrēta koka lapas, akmentiņus, viņus skaitot, šķirojot, klasificējot, salīdzinot 

un dodot savu vērtējumu par to. Bet bērns ir svaigā gaisā. Viņa smadzenītēm tiek 
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skābeklis. Viņš ir priecīgs, jo viss notiek kustībā. Tas viņa uztverē tā ir kā brīva, 

kā brīva spēle. Un tai pat laikā ir šis izziņas process un uzmanības noturība, jo 

tas atklājējs ir viņš pats. Nav skolotājs, kurš pasaka. Viņa ceļš izvēlētais. Ko tad 

viņš atnes no meža, ja skolotāja ir lūgusi atnest. “Sameklējiet kaut ko, kas nav 

mežam piederīgs.” Kas tad nav mežam piederīgs? Un bērns iet un meklē. Un 

atgriežas pēc trīs minūtēm, pēc piecām minūtēm. Un tad tie domu graudi, ko viņš 

pasaka, kāpēc šī papīra turza nav piederīga  mežam. Vai tā tukšā alus pudele, ja. 

Un kas tad to varēja būt izdarījis? Kāpēc viņš tā ir darījis? Un kā tad būtu 

pareizāk, kur mums to tagad novietot visu. Tas liek bērnam domāt, spriest, secināt 

pašam.  

Avots: Raidījums “Ģimenes studija”, Latvijas Radio 1, 2018. gada 9. augusts. 

6.13.  

Runas situācija ģimenes viesībās: sarunājas gados vecāka sieviete un jauniete, 

kura sāks mācīties 12. klasē, t.i., pēdējā ģimnāzijas klasē. 

Radiniece: Tev šogad pēdējais gads. 

Jauniete: Mhm. 

Radiniece: Ko darīsi pēc divpadsmitās klases? 

Jauniete: Vēl nezinu. Varbūt stāšos kaut kur Vācijā, varbūt – tepat. 

Radiniece: Nu, baigi daudz laika jau domāšanai nav. 

Jauniete: Nav gan. 

 

6.14.  

Sarunājas māte un meita. Meitai skolā jālasa Oskara Vailda romāns “Doriana 

Greja ģīmetne”, un viņa grib noskaidrot, vai šī grāmata ir grāmatplauktā. 

Meita: Man jālasa “Doriana Greja ģīmetne”. Mums ir? 

Māte: Ir. 

Meita: Super! Interesanta? Nav dikti gara? 

Māte: Interesanta. Cik atceros, nav dikti gara, bet ir grāmatu grupā “must 

read”.  

Meita: Jā, es to zinu. 

Māte: Paskaties to grāmatu. Vajadzētu būt tajā plauktā pie stāvlampas. Varbūt 

augšējā plauktā. 

Meita: Okey.  
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Darbs   

6.15.  

Runas situācija augstskolā. Sarunājas pasniedzējas A un B. 

A:  Biju pirmoreiz pie aktieriem. Nu jauki bērni, bet uztraukums. 

B:  Nu, protams, kad tu pirmoreiz kaut kur ej. (Pie datora gatavo mācību 

materiālu.) Es atkal te taisu un nesaprotu, kā to dabūt gatavu.  

A:  Tā jau mums ir. 

6.16.  

Runas situācija taksometrā, kur tiek spriests par neērtībām, ko sagādā tilta 

remonts pilsētas centrā.  

Taksometra vadītājs:  Cik ilgi viņi solīja? 

Pasažiere: Astoņpadsmit mēnešus. 

Taksometra vadītājs:  Un tad vēl kaut kas aizķersies. 

Pasažiere: Nē, jo tās ir Eiropas naudas. Jābūt laikā. 

6.17.  

Runas situācija valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kur kliente iesniedz 

slimības lapu.  

Kliente: Paskatieties, lūdzu, vai nav divas darbavietas. 

Darbiniece: Te ir divas augstskolas. 

Kliente: Man ar viņiem jāsazinās? Viņi nav parakstījuši. 

Darbiniece: Kopš 2015. [divi tūkstoš piecpadsmitā gada] gada darba devējam 

vairs nav jāaizpilda šī sadaļa. 

Kliente: Vai, tad sen neesmu slimojusi! Viss tik ātri un raiti! 

Darbiniece: Kādā ziņā? 

Kliente: Pagājušoreiz es vēl pati  rakstīju to bankas kontu. 

Darbiniece: Pati rakstījāt iesniegumiņu. Labāk, ka mēs cenšamies, lai cilvēkiem 

būtu labāk! 

Kliente: Visu labu! 

Darbiniece: Visu labu! 

6.18.   

Runas situācija kafejnīcā, kur oficiants ir atnesis pasūtīto suši.  

Kliente: Sojas  mērcīte arī ir paredzēta? 

Oficiants:  Es atvainojos, es strādāju tikai pirmo dienu!   

Kliente:  Forši!  

Oficiants:  Tūlīt atnesīšu. 
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6.19.  

Runas situācija uzņēmumā, kur mākslinieks piedāvā uzgleznot sienas zīmējumu. 

Vadītāja:  Jūs tā kā būtu gatavs nākt un darīt kaut ko? 

Mākslinieks: Es būtu.   

Vadītāja:  Tas man jāprasa lielam priekšniekam. 

Mākslinieks: Ā! 

6.20. 

Runas situācija autobusā, kur pasažiere sāk sarunu ar šoferi, bet pēc darba 

drošības noteikumiem šoferis nedrīkst sarunāties ar pasažieriem braukšanas 

laikā. 

Šoferis: Jūs dikti gribat runāt?  

Pasažiere: Jā. 

Šoferis: Pēc noteikumiem jūs nedrīkstat ar mani runāt. 

Pasažiere:  Ja?  

Šoferis: Es jau arī nedaru visu pēc noteikumiem. Tad jau te nevar strādāt. 

6.21.  

Runas situācija augstskolā dienā pēc izlaiduma, kad lielākā daļa kolēģu ir 

atvaļinājumā. Gaitenī ir nejauši satikušies profesori A un B, kuriem vēl ir jāveic 

dažādi darba pienākumi, piemēram, jāgatavo zinātnisko rakstu krājums 

publicēšanai. B plāno iet atvaļinājumā no 4. jūlija, kaut arī oficiāli atvaļinājums 

sākas 2. jūlijā. 

A:  Tu ar’ nevari rimties! 

B:  Es jau esmu sev ceturto nolikusi, bet šonedēļ doktorantūra.   

A:  Aiga teica, ka sestdien eksāmens. Kur doktorantūra? 

B:  Ventspilī. Pie krājuma arī jāsāk strādāt.  

A:  Vajag, vajag atvilkt elpu.  

B: Citādi rudenī nav spēka. Lai tev arī izdodas atpūsties! 

A:  Labi. 

6.22.  

Runas situācija frizētavā, kur divas klientes A un B sēž un gaida, kamēr matos ir 

krāsa.  

Friziere:  Es jūs abas te atstāšu un aizskriešu līdz pārtikas veikalam. 

A: Labi! 

Friziere:  Ja kāds grib nogriezt matus, tad jūs varat piedāvāt tādu pakalpojumu. 

B: Tad mēs nogriezīsim!   

Friziere: Es ilgi nebūšu.  



 

 

Autortiesības © 2017 Latviešu valodas aģentūra. Visas tiesības aizsargātas 

 

73 

6.23.  

Runas situācija veikalā, kur pārdevēja runā ar pazīstamu vīrieti pensijas vecumā. 

Pārdevēja:  Kur strādā, ja nav noslēpums? 

Vīrietis:  “Elvatorā LV” [el vē]. 

Pārdevēja:  Grūti.  

Vīrietis:  Nu ko darīs! 

Pārdevēja:  Labi, ka darbs ir. 
 

6.24.  

Runas situācija kafejnīcā, kur piedāvā gan siltos ēdienus, gan dzērienus un 

uzkodas. 

Kliente: Līdz cikiem jūs strādājat? 

Pārdevēja:  Virtuve  –  līdz astoņiem, bārs  –  līdz deviņiem.  

6.25.  

Runas situācija kafejnīcā ceturtdienā, laikā pirms Lieldienām, kad Lielā 

piektdiena parasti ir brīvdiena. 

Kliente: Labdien! Jūs rīt strādājat? 

Pārdevēja: Nē. Sestdien līdz trijiem. 

6.26.  

Runas situācija augstskolā, kur satiekas kolēģes A un B. A ir aizsūtījusi B 

elektronisku vēstuli ar sarunu pielikumā, bet vēl nav saņēmusi atbildi. 

A: Es aizsūtīju to sarunu. 

B: Es redzēju.   

A: Tad var neatbildēt. 

B: Es neatbildēšu. 

6.27. 

Runas situācija augstskolā, sanāksmē, kur ir izdalītas piecas lapiņas piecu 

docentu vēlēšanām. Katrā lapiņā ir viens vārds un uzvārds ar atzīmi par un pret. 

Notiek slēpta balsošana. Sarunājas sanāksmes vadītāja, kolēģi A, B, C, D un balsu 

skaitīšanas komisijas locekle. 

Sanāksmes vadītāja: Atstāt vēlamo! 

A:  Ja es esmu par, es nosvītroju pret. Ja es esmu pret, es nosvītroju par. 

B:  Ja nenosvītrots nekas, būs nederīgs. 

Balsu skaitīšanas komisijas locekle: Vēl uzmanīgi pārskatiet, vai ir pieci. 

Pārbaudiet, vai kādam nav divas vienādas.   

C: Man ir piecas dažādas. 

D:  Tie ir tie pieci uzvārdi, piecām lapiņām jābūt.  
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6.28.  

Runas situācija augstskolā. Kolēģes A, B, C un D sarunājas par Latvijas 

augstskolu informatīvās sistēmas (LAIS) jauno elektronisko versiju, kurā citādi 

rāda lekciju sarakstu. Kate ir darbiniece, kura ievada informāciju šajā sistēmā. 

A:  Kate ir nokāvusies ar jauno LAIS versiju, kurā klikšķu vairāk, bet jēgas tāpat, 

man liekas, rezultāts… 

B:  Tas mans izmisums, ka es eju LAISā vienu dienu, eju otru dienu, un nav tās 

lekcijas, un  nav tās lekcijas, un es nevaru saprast, kas ir par lietu un kāpēc to 

lekciju nav. Beidzot kāds man pateica. 

A: Nu? 

B:  Skaties taču jaunajā LAISā. 

A:  Ā, jā. Jaunajā ir jāskatās?  

B:  Jā, lekcijas ir jaunajā.  

C:  Labi, ka tu laicīgi sāki skatīties vasarā. 

B:  Nu bet, protams, ka vasarā. 

C:  Es tagad skatos katru dienu, vai man vēl kaut kas nav pielikts klāt.  

A:  Es skatos  kopsarakstu, es skatos  kopsarakstu. 

B:  Kas tas par kopsarakstu tev ir? 

A: Nu to, kur programmā ir visi balti. Es zinu, kurās programmās es esmu. 

B: Ā, tas ir citādāk. Es atveru to jauno , un man viņš tik dikti nepatīk, man viņš 

tik dikti nepatīk. Es tur neko nesaprotu. Līdz es sapratu, ka ir jāuzspiež virsū un 

tad tev parādās pilna informācija.  

D: Bet tik un tā pilna tā, kā mēs esam pieraduši, ka mēs redzam, ka tas ir semestra 

griezumā, ka tu zini. 

B: Jā, jā.  

D:  Principā caur nedēļu tu redzi visu semestri. 

B: Kas man nepatīk? Man nepatīk tas, ka es neredzu… Vecajā bija tā. 

A:  Nu? 

B: Regulārās bija ar vienu krāsu, neklātnieki – ar citu krāsu, maģistri – vēl ar 

citu krāsu, bet tā nav. Te neatšķiras.  

D:  Ieskaite vai eksāmens ir citā krāsiņā.  

B:  Jā, ieskaite un eksāmens. Bet tā, ka smuki pa krāsiņām bija, tā te nav salikts. 

D:  Varbūt vēl radīsies krāsas. 

A:  Neradīsies.  

B:  Nu jau pamazām, nu  jau pamazām, nu  jau pamazām es jau pierodu.  
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6.29.  

Runas situācija augstskolā. Sarunājas kolēģes A un B. B sestdien ir vārda diena, 

tāpēc A vēlas zināt, vai B nāks sestdien strādāt ar maģistrantiem. Pirmajam 

kursam ir lekcijas otrajās nedēļās, bet otrajam kursam – pirmajās nedēļās. 

A:  Tev sestdien arī jānāk?  

B:  Tu domā pie studentiem kādiem? 

A:  Pie maģistrantiem. 

B:  Nē, šonedēļ man nav. Man pirmajās nedēļās pagājušo nedēļu bija. 

6.30.  

Runas situācija augstskolā, pie kopētāja. Sarunājas kolēģes A un B. Kopētājs ir 

pārtraucis kopēt, un A lūdz B palīdzēt. B ir pienākusi tuvāk un skatās, kāds 

uzraksts ir parādījies uz kopētāja ekrāna, kā arī atver kopētāja papīra nodalījumu, 

lai pārbaudītu, vai pietiek papīra. 

A:  Vari, lūdzu, palīdzēt, kas ar kopētāju. Ko šitas nozīmē?  

B:  Nu? Paskatīsimies! Tas nozīmē, ka nav papīrs. 

A redz, ka papīrs vēl ir kreisajā pusē, bet labajā –  nav:  Ā, ka tajā pusītē liek? 

B ieliek papīru nodalījuma labajā pusē, un kopētājs sāk darboties:  Nu viņam 

vajag, ka būtu abās. Nu paskatamies. Jā! 

A: Liels paldies! 

B skatās, ka papīra nodalījumā ir maz papīra:  Viņš nez kāpēc, viņš ņem tikai no 

kreisās puses, bet viņš prasa, lai tā kā ir arī labā pusē.  Tur daudz nepaliek.  

6.31.  

Runas situācija kafejnīcā piektdienā. Sarunājas divas darbinieces A un B. B ir 

atgriezusies no atvaļinājuma. 

A:  Tu rīt strādā? 

B:  Nē, es rīt pa Bārtas upi braucu. 

A:  Normāli! Vienu dienu pastrādā, un atkal brīvs. 

B:  Es tik reti ņemu brīvdienas, ka to var zvaigznēs ierakstīt. Ļoti, ļoti reti.  

A:  Manas brīvdienas var rakstīt zvaigznēs! 

B:  Es zinu. Tev vispār nav brīvdienu. 

A:  Par to jau var priecāties. Ir liela alga.  

B:  Svētdienās ir visiem brīvs. 
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6.32.  

Runas situācija gadatirgū, kur māte ar meitu pērk kafiju un karsto šokolādi. Māte 

neveikli uzspiež vāciņu kafijas krūzei.  

Pārdevēja:  Nu tā kā profesore! 

Māte jautā meitai: Tev vajag cukuru? 

Pārdevēja: Lai pagaršo, tad varēs zināt. 

Māte:  Karsts. Uzmanīgi! Papūt!  

Pārdevēja jautā meitai:  Gribi, es tev pieliešu aukstu pienu klāt? 

Meita:  Jā. 

Māte: Jūs mani pazīstat? 

Pārdevēja:  Nē. 

Māte:  Sasmējos. Es esmu profesore. 

Pārdevēja:  Ja vien varam, palīdzam. 
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7. Kultūras identitāte un valstiskā piederība 

Latvija, tās vēsture  

7.1. 

Runas situācija kafejnīcā, kur Līga stāsta savai paziņai Aigai iespaidus, kas 

radušies, apceļojot Latviju. 

Aiga: Tur jau nevar aizbraukt. Nav ērti.  

Līga: Ir autobuss jāskatās. Tāpat uz Ventspili ir septiņos no rīta. Ventspilī mani 

sagaidīja mana virtuālā draudzene, pat profesionālu gidu bija sarunājusi. Kad 

tevi profesionāls gids vadā, stāsta, kaut kas jauns nāk klāt. Kaut kāds 

“Skroderkrogs” vecā mājā, centrā. Paēdām pa 22 [divdesmit diviem] eiro. 

Vakarā braucām mājās. 10.00 [desmitos] otrā rītā braucām uz Kuldīgu. Tur mani 

sagaidīja tā saucamā pusmāsa. Visa tā iela pilnīgi kā pasakā.  

Aiga: Kuldīgā?  

Līga: Jā.    

Aiga: Uz tās galvenās ielas?  

Līga: Nē, Aploku iela. Tur tā jaunā autoosta, un netālu vienkārši tā Aploku iela. 

Atbraucu pastaigāties. Viņš [pusmāsas draugs] ir mūziķis, viņš no Saldus ir 

atnācis, viņš visur pavada. Nu ko jums uzspēlēt? Nu ko uzspēlēs, to klausīsimies. 

Man patīk vispār, ka klavieres spēlē.   

Aiga: Man arī patīk.  

Līga: Gulēt vispār negribēju. Tu skaties to dabu un klausies to mūziku. Aizejam 

tur – izstāde. Durvis ciet. Viņš sarunā ar meitenēm. Tur arī klavieres. Viņš spēlē 

klavieres, mēs skatamies.  

7.2.  

Žurnāliste Daina Zalamane sarunājas ar bijušo skolotāju, Mārupes vēstures 

pētnieci Guntu Lielkāju. 

Žurnāliste: No jūsu ģimenes arī kāds tika represēts? 

Gunta Lielkāja: Mans tēva brālis bija Latvijas armijas virsnieks, ko zviedru 

karalis izdeva Staļinam. 

Žurnāliste: Leģionārs. 

G.L.: Leģionāriem, jā. Un viņš bij Vorkutā. Bet no manas personīgās ģimenes ne. 

Mana mamma bija Mārupes aizsardze. Un pamatā visi tie , kas te man ir, tie arī 

pamatā tie paši vien bija. Siguldas arhīvā atradu ļoti daudz to lietu. Tā tas tā 

pamazām veidojās, jo mamma bij dzīva. Viņa teica: “Tu man uztaisi.” Tad viņa 

man pateica: “Tu kau ko pa tiem leģionāriem.” Ta es tur sameklēju, cik tur no 

Mārupes ir iesaukti leģionā. Viņai likās, ka tā vaig. Tad es uzņēmos to darbu. Un 

pagastmājai bij dzimšanas diena pāri gadi apakaļ. Un tad es gatavoju tādu 

izstādi. Kad tad tas i – septiņpadsmitā gada marts. Saglabājusi mamma bij to 
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pagastmājas iesvētīšanas dokumentu vācu laikā, jo Ulmaņlaikā iesāka būvēt, bet 

nepabeidza. Te man tāds albums savākts. Visādas veco laiku bildes. Un sakarā 

ar to, ka tai pagastmājai bij tā dzimšanas diena, un arī tā bilde, kur fundamentē 

liek to rulli. Šodienējā pagastmāja, kultūras nams un viss tas kopā, toreiz tas bij 

domāts aizsargu nams 

Žurnāliste: Ko īsti nozīmē tas, ka mamma bija aizsardze? Ko tad viņa darīja? 

G.L.: Viņa nodarbojās vairāk ar tādām tautas dejām. Vīrieši, protams, vairāk tie 

aizsargi ar tiem ieročiem un tādām lietām, jo gatavojās jau karam. To, ka karš 

būs, tas jau visiem bij skaidrs. Viens tāds novirziens bij medicīna. Daudzas 

aizsardzes bij beigušas kau kādus māsu kursus. 

Žurnāliste: Pirmā palīdzība? Kaut kas tāds? 

G.L.: Jā, jā, kau kas tāds. Aizsargiem bij tautisko deju kolektīvs. Viņi piedalījās 

dziesmu svētkos. Un te ir visi tie rokdarbi, ko viņi gatavoja un pelnija naudu. Te 

arī tās aizsargu zvaigznes, tas ir aizsardžu vainadziņš, te ir aizsargu nopelnu 

krusti. Un tad es esmu savākusi tādu kartotēku pa Mārupes aizsargiem. Man ir 

veseli simts cilvēki. Vienai lielai daļai man ir pat visi dzimšanas gadi pa katru. 

Baumas i, ka Mārupē mēģinās muzeju taisīt, bet vai tas notiks? 

Avots: Raidījums “Latvijas stāsti Latvijas simtgadei”, Latvijas Radio 1, 

2018. gada 14. aprīlis. 

7.3.  

Runas situācija mēģinājumā. Diriģenta Māra Sirmā uzruna kopkorim XXVI 

Vispārējo latviešu Dziesmu svētku mēģinājumā. 

“Tu lauzi mūs…”. Šaujiet, lūdzu, tiešām, lai tā godīgi. Šeit ļoti saskatamies. Lai 

būtu vienoti tas īsais u un tas trāpījums simtniekā. Un, soprāni, basi, atceraties – 

“tu lauzi mūs, naidīgā pretvara” – tiekat līdz frāzei. Mums ir daudz neērtāk. 

Soprāniem, tenoriem ir vienkāršāk. Pirmie tenori, arī jūs sākat tik gudri dziedāt 

“Tu lauzi mūs…”, lai jūs tiktu uz frāzi. Nesākiet ar maksimālo forte uzreiz. Sākiet 

droši, bet lai jūs tiktu uz to “pretvaru”. “Vēl cīņa pret tevi”, šo saliedēšanās 

momentu sešpadsmitajā taktī, tieši uztaktī. Atceraties, ka mēs šeit esam kopā. 

“Vēl ilgās pēc tālēm” – tā uzvārīšanās no ideāliem līdz tam nerimstošajam 

naidam burtiski trīs takšu laikā. Ir jādabū no augstas temperatūras līdz 

verdošam, burtiski, kā saka, tam momentam. “Vēl ilgās pēc tāles dveš 

pēdējais…” – šeit arī nesākiet, lūdzu, ar pilnu forte dziedāt. “Vēl ilgās pēc tāles 

dveš pēdējais vaids.” Soprāni, tenori, acis šeit, lai tas noņemšana būtu kopā. 

Neaizmirstiet to, jo ļoti daudzi no jums kau kā ļoti pavirši pāriet pāri. Lūdzu, 

neaizmirstiet to! Un pabeidzam – “varu šņāc nerimstošs, nerimstošs naids”. Ar 

atņirgtiem zobiem līdz beigām tā, lai tie, kas mūs kaitinājuši visus šos gadus, lai 

viņi liek…, liksim viņiem nodrebēt drusciņ. Tieši caur savu to, cik mēs varam būt 



 

 

Autortiesības © 2017 Latviešu valodas aģentūra. Visas tiesības aizsargātas 

 

79 

neatlaidīgi savās prasībās. “Un augstās priedes pēc lauzuma no kuģiem iz 

ūdeņiem…” – un mēs iznirstam ar lepnumu un cildenumu. Un tas ir ļoti svarīgi. 

Neaizmirstiet – “pret vētru le-”. Tieši tas lepnais jau būs labi, jo tā ir augstāka 

nots. Tieši tās mazās notis. “Pret vētru”, ja. To sitiet, tā kā tāds liels zvans to… 

Viena, tā kā viena svina liela mēle. Lūdzu,  sitam pa milzīgu baznīcas zvanu, 

lūdzu, to katrs savā laikā, jo mums viņš nesakrīt. “Brāz bangas” – neaizmirstiet, 

lūdzu, par r burtu. Brrrrāz ba-, ja. Un tur var milzīgu tempu paņemt. Jūs ļoti lieli 

malači. Un tas pēdējais, kas vēl ir . “Mēs tāles sniegsim” – nesākam ar augstāko 

punktu. Atkal pieliekam šinī gadījumā pilnu teikuma un satura sapratni. “Mēs 

tāles sniegsim, kur laimība”, jo mums jātiek līdz tai laimībai. Un tad, te vienalga, 

kas tur būtu, vai nu… Te nedrīkst dzirdēt ne plakanās pēdas, ne muguras 

skriemeļu deformāciju. Taisna mugura. “Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt” – 

izslienamies šeit ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Un nodziediet, lūdzu, kā tādu 

neatliekamu un pilnīgi prasīgu himnu. Līdz pašām beigām. “Mēs tāles sniegsim, 

kur sa-“ Atceraties, kad viņš ir diezgan ātrs, neskatoties uz to, ka tur it kā lēnām. 

Bet es, saprotot jūsu enerģiju, mums jātiek līdz tam vārdiņam “aust”. Un pati 

pēdējā lieta, ko es vēl gribēju jums lūgt, es nezinu, varbūt man ar kādu no jums 

sakritīs domas. Man pēdējā laikā, pēdējos vismaz divdesmit gados ir bijusi bieži 

tāda sajūta, ka ļoti augsta līmeņa sabiedrības cilvēki, kas nes Latvijas vārdu 

pasaulē, ir likuši man justies personīgi, ar atsevišķiem, es nesaukšu viņus vārdos, 

ir likuši justies ļoti, ļoti neērti, un man ir bijis liels kauns. [Aplausi.] Un man ir 

bijusi ļoti bieži tāda sajūta – nu, ko tu tur muldi! [Aplausi.] Un es gribēju, runājot 

no mākslas viedokļa, es gribēju, lai šī dziesma “Lauztās priedes”, ko es jums jau 

pirmajā mēģinājumā teicu, ka tā ir vienīgā dziesma, kur mēs varam apliecināt 

patiešām savu īsto gribasspēku, kas drusciņ jau robežojas ar  niknumu un 

neatlaidību, lai mēs viņu nodziedātu tā, lai neviens no mūsu tuvākajiem cilvēkiem 

mūsu katra dzīvē, klausoties mūs vai šeit vai televīzijā, nepadomātu: “Nu, ko tu 

tur muldi uz tās skatuves!” Nodziedam tā, ka zāle neaug. Lūdzu “Lauztās 

priedes”. 

Avots: YouTube, pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=MIce5H6egYM.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MIce5H6egYM
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7.4.  

Runas situācija  autoostā dažas dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Lai piedalītos 

pašvaldības vēlēšanās, katrs vēlētājs mājās saņēma vēstuli ar informāciju, kurā 

iecirknī jābalso, tāpēc daļa cilvēku gaida šādu vēstuli arī pirms Saeimas 

vēlēšanām. 13. Saeimas vēlēšanās kandidēja cilvēks, kam ir uzvārds Kaimiņš. 

Sarunājas paziņas A un B. 

A: Un tagad par tām vēlēšanām. Man nemaz nav mājās atnākusi tā vēstule, kur 

var iet vēlēt. Tā man bija 8. [astotajā] skolā.  

B:  Man arī nav. 

A:  Jautājums: par ko tad vēlēt? Es nemaz nestādos priekšā, par ko. Man tur 

teica par Kaimiņu kaut kādu, es viņu neesmu acīs redzējis. Noskatos 

“Panorāmu”, “Degpunktu”. Pilnīgi vēmiens nāk. Labi, man jāiet uz autobusu. 

Labi, lai tev veicās!  

B:  Paldies! 

7.5.  

Runas situācija  mājās. Meita stāsta mammai par prezentāciju, kas jāveido par 

Latviju, dodoties uz vasaras skolu ārzemēs. 

Meita: Tu nevari pamest kādas idejas, kādos... nezin cik teikumos… Jautājums, 

mūsu plāna punkts ira. Ēē. Paga, es iztulkošu tūlīt. Ēē. Kā jauni, tā kā, kā 

jaunieši, ēē, nu kā viņi uzskata mūsu zemi Latviju. Nu tā kā tur varētu pierakstīt 

kaut ko… tie, kas brauc projām un kaut ko tamlīdzīgu. Nu tā kā, kā viņi izturās? 

Kāda ir viņu attieksme pret Latviju? Vai viņi ir patriotiski noskaņoti vai nē? Un 

es reāli nezinu, ko tur pierakstīt, jo mums ir jāparāda no labākās puses mūsu 

valsts. 

 

Kultūra  

7.6.  

Runas situācija teātrī pēc izrādes “Mūsu pilsētiņa”, kurā ir doma arī par to, ka 

ģimenē nav laika vienam ar otru sarunāties. Sarunājas divas jaunietes A un B. 

A:  Kā patika?  

B:  Ļoti laba izrāde! 

A:  Šito vajadzētu ar visu ģimeni redzēt.  

B:  Tā jau ir, ka visi skrienam. 

A:  Par vērtībām.  
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7.7.  

Runas situācija vecāku sapulcē. Skolotāja piedāvā skolēniem apmeklēt teātra 

izrādi. 

Annas mamma: Kas tā ir par izrādi? 

Skolotāja: Tūlīt paskatīšos. Kaut kas saistībā ar Ziemassvētkiem. “Sniegbaltītes 

skola”. 

Vecāki reizē sauc cits caur citu:  Viņi jau ir bijuši! 

Skolotāja:  Ā, labi. Viņi jau ir bijuši.  

Katrīnas mamma:  Vajag iet uz teātri. 

Gustava mamma:  Vajag iet, tikai uz kaut ko citu.  

7.8. 

Runas situācija kinoteātrī, kur pirms dokumentālās filmas “Turpinājums” 

demonstrēšanas 2018. gada martā notiek tikšanās ar režisoru. Skatītājiem tiek 

dota iespēja uzdot jautājumus režisoram par filmu, kuras galvenie varoņi ir bērni. 

Režisoram ir iecere dokumentēt šo bērnu dzīvi, sākot no pirmās klases un beidzot 

ar profesijas iegūšanu un ģimenes izveidošanu. 

Tikšanās vadītāja:  Kas ir dokumentālais kino? 

Režisors:  Dokumentālu kino vienkārši skatās. Tā visa ir reālā dzīve, mēs neko 

tur neesam labojuši. 

Skatītāja:  Kā jūs izvēlējāties bērnus? 

Režisors: Mums bija visādas shēmas, bet beigās mēs sapratām, ka der tikai tie 

bērni, ar kuriem var nodibināt kontaktu, kur iekšējā balss saka, ka viņos kaut kas 

ir. 

Skatītājs:  Vai būs arī turpinājums? 

Režisors: Es ļoti ceru. Turpinājumam ir jābūt. Tā filma ir uz gadiem. Pēc mana 

aprēķina tā filma ir uz divdesmit pieciem gadiem. 

Skatītājs: Cik ilgi tapa filma? 

Režisors:  Filma tapa tā. Mēs sākām 2015. [divtūkstoš piecpadsmitā] gada 

pirmajā septembrī. Tā kā darbiņš ir pamatīgs. 

Skatītāja: Kā jums radās šīs filmas nosaukums? 

Režisors:  Tas radās pārdomās par dzīvi. 

Skatītāja: Kā jūsu acīs atšķiras šī paaudze no jūsu paaudzes, kad jūs gājāt skolā? 

Režisors:  Radio nebija, telefona nebija, kino arī nebija. Viss bija galvā. Es lasīju 

daudz grāmatas. Es neko nenožēloju. Viņa rada tēlainību. Bet kā ir ar domāšanu? 

Jautājums ir tāds pamatīgs. Smadzenes neattīstās, pulti spaidot. 

Tikšanās vadītāja:  Ja jautājumu vairāk nav, teiksim režisoram paldies. 
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7.9.  

Sarunas fragments no LR1 raidījuma “Kultūras rondo” 13.07.2018. Raidījuma 

vadītājs Zigfrīds Muktupāvels sarunājas ar tulkotāju Ievu Auziņu Sentivāni. 

Raidījuma vadītājs:  “Dainas”. Ieva Auziņa-Sentivāni. Neliels izdevums 

pelēcīgos, ļoti  latviskos toņos, bet autore Ieva Auziņa-Sentivāni mūsu viešņa 

šodien. Labdien! 

Ieva Auziņa-Sentivāni: Labdien! 

Raidījuma vadītājs:  Paldies, ka atradāt laiku atnākt un parunāt par šo izdevumu 

“Dainas”. Es tomēr lūgšu, varbūt iepazīstiniet radioklausītājus ar sevi, jo es 

pieņemu, ka ļoti daudzi, kas šobrīd visā Latvijā klausās, nemaz nezina, kas jūs 

esat, kāpēc jūs to darāt, kas man šobrīd ir rokās, pastāstiet uzreiz.  

Tulkotāja: Nu kāpēc es to daru. Vienkārši, ka tas man, man liela atkāpe ir jāsaka. 

Kad es beidzot kā bērns, vai ne, mums stāstīja, ka dainas esot ļoti vērtīgas, bet es 

domāju: nu kas tur par vērtību, četras īsas rindiņas vienkāršā valodā par ikdienas 

lietām, kas tur vērtīgs.  Bet neviens nejautāja kāpēc, un visi pamāja ar galvām, 

un man negribējās atzīties, ka es esmu vienīgais muļķītis. Pagāja desmitiem gadu, 

ieguvu trīs grādus universitātē, es iepazinos ar literatūru - pasaules literatūru, 

Bībeli kā literatūru. Un, un visu laiku es tomēr turpināju lasīt dainas, jo maniem 

vecākiem bija 47 [čēzmit septītā] gadā izdoti divi dainu sējumi, vai ne. Un tas 

man patika, bet nu, kas tur vērtīgs. Bet tad, kad es biju izgājusi visam tam cauri, 

pēkšņi es aptvēru, kas ir tā dainu vērtība, un tad es biju satriekta, ka viņas nav 

pieejamas angliski. Un tad es meklēju, vai ne, tos tulkojumus, un tie tulkojumi 

daži bija nu ļoti pareizi, bet nedzīvi. Un daži arī nebija pareizi. Kad, kad “Ai, 

upīte, olainīte” ir tulkota kādā sakarībā ar olām. Nu tas nu noiet greizi. Bet 

parasti tie tulkojumi ļoti, ļoti skaidri attēlo, kas – to tekstu, bet nevis to dvēseli. 

Un es ļoti tā nepieklājīgi un neiecietīgi saku: tie ir kā beigti kaķi, vai ne, –  ūsas 

ir, kažoks  ir, aste ir, bet jaukuma nekāda. 

Raidījuma vadītājs:  Pag, Ieva, es tomēr jūs pārtraukšu, jo man šķiet, ka svarīgi 

ir pateikt to, ka jūs var uzskatīt šobrīd par trimdas latvieti vai šobrīd vairs nē. 

Tulkotāja:  Nu es nezinu. Skatiet uz mani, kā jums tīk. Es nezinu, es jūtos labi. 

Raidījuma vadītājs:  Jūsu dzīves lielākā daļa ir pagājusi Amerikā? 

Tulkotāja:  Nee. 

Raidījuma vadītājs:  Vai tomēr... 

Tulkotāja:  Es dzīvoju 18 [astoņpadsmit] gadus Saudi Arābijā. 
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Raidījuma vadītājs:  Ak Dievs! Tas ar’ man ir jaunums. Es nezināju to.  Kādi tad 

ir bijuši tie jūsu dzīves ceļi? 

Tulkotāja: Mans vīrs bija ungārs. Nu tātad, nu viss kaut kas tur ir bijis. Bet, ja es 

drīkstu atgriezties. Kad es atklāju, cik brīnišķīgas un vērtīgas ir tās dainas, un es 

redzēju, ka viņas nav pieejamas ar dvēseli, nu tad es domāju, un es gaidīju, ka 

kaut kas notiksies, bet nekas nenotika. Nu un tad es domāju, nu es neesmu 

dzejniece un man nevajadzētu ķerties klāt, bet neviens to nedara, un latviešu 

sievietes dara to, ko neviens cits nedara, un tad es ķēros klāt pie lietas un tulkoju. 

Avots: Raidījums “Kultūras rondo”, Latvijas Radio 1, 2018. gada 13. jūlijs. 

 

7.10.  

Divu jauniešu (A un B) saruna pēc grupas “Prāta vētra” koncerta. Abas izsaka 

savas domas par to, kā koncerts patika. 

A: Nē, nu bija labs, bet es gaidīju kaut ko vairāk, nezinu, nebija nekas tāds. 

B: Nē, nu jā, nebija kaut kā. 

A: Man šitā Anna teica, ka viņa tur no attāluma zālītē sēdēja, ka vispār nebija 

mooda. Es tāda: nu, jā, nebija nekas baigi. 

7.11.  

Sarunājas divas sievietes (A un B), par filmām, kas tapušas programmā “Latvijas 

filmas Latvijas simtgadei”, un ko vajadzētu noskatīties. 

A: Tu redzēji to jauno latviešu filmu? 

B: Kuru jauno? Tagad jau uz simtgadi daudz jaunu filmu. 

A: Nu to par to muzeja darbinieci. 

B: Tu domā “Mērijas ceļojums”? 

A: Jā, laikam tā saucās.  

B: Nē, neesmu vēl redzējusi. Vajadzēs aiziet. 

A: Ejam kopā. Es arī gribu to redzēt. Atsauksmes gan dažādas, bet jāredz ir. 

B: Jā, jāredz ir. Es “Billi” redzēju. 

A: Un kā? 

B: Man patika. 
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7.12.  

Runas situācija  grāmatas  atvēršanas pasākumā. Apsveikuma runu saka viens no 

pasākuma dalībniekiem un grāmatas autores kolēģiem. 

Pasākuma dalībnieks: Apsveicu grāmatas atvēršanā! Lai taptu grāmata, tā nav 

nekāda joka lieta. Ar katru grāmatu tev ir jāiegulda daudz pūļu, daudz laika, 

daudz nervu droši vien un vēl viskautko. Pavisam noteikti arī Daigas grāmata 

nav tapusi viegli, nav tapusi ātri  diezgan ilgu  laiku un nepavisam vienkāršā 

procesā. Daiga apliecinās. Bet, no otras puses, šī grāmatas tapšana, varētu 

uzskatīt, ir gluži vai pašsaprotama. Grāmatai gluži vienkārši vajadzēja būt un 

vajadzēja tapt. Tam ir daudzi un dažādi iemesli – gan personiski, gan  ne tik 

personiski –, un viens no iemesliem, protams, ka  Daiga izstrādāja savu doktora 

disertāciju par šādu tēmu, par latviešu valodu Butiņģē un Sventājā un uz šī 

promocijas darba  bāzes tad varēja arī  balstīties, ja, rakstot šo grāmatu. Un tad 

ir gluži personiski iemesli, jo vecāku saknes ir saistītas ar Būtiņģi, ar Sventāju. 

Līdz ar to Daiga, rakstot šo grāmatu, pat nav tikai pētnieciski ļoti motivēta, 

respektīvi, ar savām pētnieces kompetencēm, kas viņai ir pārbagātas, bet nav tas 

pētnieciskais azarts vien bijis, bet nākusi klāt ļoti emocionāla motivācija, ļoti 

emocionāli priekšnoteikumi un rosinājumi šo grāmatu noteikti uzrakstīt – noteikti 

uzrakstīt. Par to liecina arī tās pateicības.  

Nu, lūk! Un, ja jau ir pētnieciskās dotības, ja ir pētnieciskais azarts un ja vēl ir 

emocionālā motivācija – ļoti stipra, kāda šoreiz ir bijusi, tad var sagaidīt arī ļoti 

skaistu, pozitīvu, vērtīgu rezultātu.  

Lai gari nekavētu laiku, jo te ir daudz  cilvēku, kas gribēs arī vēl ko teikt, ko 

novēlēt. Novēlēt grāmatai laimīgu likteni, ja. Lai šī  grāmata pat neieguļas 

putekļainos plauktos. Diezgan droši, ka tā nenotiks, jo grāmatas tirāža nav tik 

liela. Domāju, ka  pieprasījums pēc grāmatas būs ne tikai profesionālās aprindās, 

bet arī vietējos šeit, jūsu vidē, būs varbūt vēlēšanās tikt pie šīs grāmatas un 

kurzemnieki gribēs – gribēs lasīt. Visi tie, kam rūp un interesē latviešu valoda, 

tās liktenis gan Latvijā,  gan ārpusē. Ar prieku gribēs šo grāmatu iegādāties vai 

vismaz turēt rokās un izlasīt.  
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Svētki  

7.13.  

Runas situācija darbvietā, kur pirmssvētku dienā, 3. maijā, A atvadās no kolēģēm. 

4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena, kurai par 

godu ir iedibināti Baltā galdauta svētki, kad visa ģimene sanāk kopā un apsēžas 

pie galda, kas pārklāts ar baltu galdautu. 

A:  Jānāk arī  šai istabai pateikt uz redzēšanos. 

B: Priecīgus svētkus! 

C: Baltā galdauta svētkus! Kā mēs ar studentiem runājām, kādam jau jāatjauno 

šī tradīcija.  

A (nopūšas): Vēl pagājušajā nedēļā, skapi kārtojot, secināju, ka man ir četri 

manas mammas galdauti. Kur tu viņus lietosi? 

B: 4. [ceturtajā] maijā.  Vismaz vienu izvelciet un uzlieciet!  

A: Tā viņš ir. 

7.14. 

Sarunas fragments no LR1 raidījuma “Kā labāk dzīvot” 04.05.2018. par Baltā 

galdauta svētkiem. Sarunājas Signe Meirāne un Elvis Jansons. 

Elvis Jansons: Baltā galdauta svētki – tie tiešām ir svētki, kas ir radušies nesen. 

Vai jums liekas, ka tie iedzīvosies un tā būs tāda Vislatvijas tradīcija, ka ceturtā 

maijā, dienas vidū mēs visi sanāksim kopā pie skaisti klāta galda. 

Signe Meirāne: Man liekās, ka tas būs ļoti atkarīgs no laikapstākļiem maijā, jo 

es atceros, kad mēs pirmajā reizē, kad ar draugiem svinējām, tad mēs sēdējām 

ārā. Ziedēja tieši sakura draugu dārzā. Un a… Un tad bij fantastiski. 

E.J.: Nevis parastais ķirsis, bet sakura. 

S.M.:  Jā, jā, viņiem ir  tieši draugi atveduši no Japānas. Un bij fantastiska 

sajūta. Vējš viegli pūta. Un, un, un mēs ilgi nosēdējām, līdz vienpadsmitiem. 

Savukārt pagājušogad bij tā bišķiņ vēsīgi. Un tad tā viena doma bij, ka nevar 

saprast, ko tagad darīt. It kā gribās ārā, bet ārā nevar. Nu, protams, mēs uzklājām 

iekšā, bet tieši secinājām visi, kad, cik forši būtu, ja ceturtā maijā vienmēr būtu 

saule, silts. Un tad, tad visi ārā sēdētu. Jo tas, man tā liekas, iedzīvina tās 

tradīcijas. 

 

Avots: raidījums “Kā labāk dzīvot”, Latvijas Radio 1, 2018. gada 4. maijs.  

7.15.  

Runas situācija Ziemassvētku pasākumā. Kad ir sākusi skanēt dziesma, folkloras 

kopas vadītāja vēršas pie vecākiem un bērniem. 

Folkloras kopas vadītāja:  Kā jūs domājat, kādai tautai tā rotaļa ir? 

Pasākuma dalībnieki kopā atbild:  Latviešu tautai.   
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Folkloras kopas vadītāja:  Kāpēc tad jūs nedziedat?  

Identitāte  

7.16.  

Runas situācija koncertā, kur dzied latviešu tautasdziesmas. 

Dziedātāja: Es neesmu dzimusi liepājniece, es esmu dzimusi tādā vietā kā Ukri un 

dzīvoju pierobežā, kur ir Žagare. Lietuviešu valoda man nav sveša.  Es nerunāju 

lietuviski, bet es daudz saprotu. Tāpēc es mēģināšu  nodziedāt arī vienu lietuviešu 

tautasdziesmu.  

7.17. 

Runas situācija  grāmatas  atvēršanas pasākumā. Grāmatas autore stāsta par 

grāmatu un tās tapšanas ieceri. 

Grāmatas autore: Šī grāmata ir veltīta latviešu kopienai Būtiņģē. Kādā brīdī, jā, 

es sāku domāt: kā tas var būt? Es esmu latviete, mani vecāki ir dzimuši Lietuvā. 

Manas saknes nāk no Sventājas un Būtiņģes, bet Latvijas latvieši to nesaprot, 

nezin – nezin, kāpēc šeit dzīvo aiz robežas latvieši. Kāpēc šeit, aiz robežas, ir 

manas saknes, kāpēc šeit ir dzīvojuši mani vecāki un vecvecāki. Es zināju, ka šeit 

brauc rīdzinieki, ka šeit brauc klaipēdnieki, ka šeit kaut ko vāc, pēta, un es 

domāju, kāpēc nevarētu būt es  – cilvēks no jūsu vidus, no kopienas, kur ir manas 

saknes. Lai es to izdarītu, man bija trešo reizi jāstājas augstskolā, jāuzraksta šī 

disertācija, lai man būtu tiesības rakstīt šādu zinātnisku monogrāfiju – pētījumu 

par latviešiem un latviešu valodu te. Un tas, protams, nebija viegli. Ja bērniņu 

māmiņa iznēsā deviņus mēnešus, tad es droši varu teikt, ka ir pagājuši vismaz 

deviņi gadi kopš brīža, kad es apzināti sāku vākt materiālus. Tā kā šis tiešām ir 

mans pirmais garīgais bērns, kas šodien nāk pasaulē.  

 
 


