
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: “Teikuma locekļi un vienlīdzīgi teikuma locekļi” 

 

Teikuma locekļi un vienlīdzīgi teikuma locekļi. 

1. uzdevums. Lasi tekstu, pasvītro izceltos vārdus ar pieņemtajiem teikuma locekļu apzīmējumiem!  

1. Dobeles apkārtnē ir sena, gleznaina un neparasta vieta – Pokaiņu mežs. 2. Jau daudzus gadus tas 

sabiedrībā ir radījis milzīgu interesi. 3. Cilvēkus visos laikos vilina noslēpumainas un neizdibināmais. 4. 

Šajā mežā iegājušie gūst desmitkārtīgu spēku, zaudē orientācijas spējas, redz halucinācijas. 5. Savas 

versijas par šo objektu izteikuši vēsturnieki, ģeoloģi, arheoloģi, filozofi, dziednieki, reliģisku un 

sabiedrisku organizāciju pārstāvji. 6. Viedokļi ir dažādi. 7. Pokaiņi ir enerģētiski spēcīga, unikāla vieta 

pasaulē, vēstījums no ļoti tālas pagātnes, sena svētvieta, kosmiski nozīmīga vieta. 8. Bet visapbrīnojamākie 

ir akmens krāvumi. 9. Tie nav krauti, kur pagadās, to ar rīkstītēm pierādīja ģeoloģijas zinātņu doktore Lija 

Bērziņa.  

 

2. uzdevums. Pasvītro teikumos visus teikuma locekļus ar pieņemtajiem apzīmējumiem.  

1. Akmens krāvumi ir izvietojušies ļoti paugurainā apvidū. 2. Poikaiņu mežos savu mūžu dzīvo arī akmeņi 

vientuļnieki. 2. Neizkustiniet, nepārvietojiet tos! 4. Jūsu ziņkārības dēļ akmeņos ierakstītā informācija zūd.  

 

3. uzdevums. a) Lasi tekstu un atrodi vienlīdzīgus teikuma locekļus! Ieraksti tos tabulā kopā ar saikļiem (ja 

tādi ir)! b) Izraksti teikuma locekli, kuru tie paskaidro! (8 p.) 

1. Katrai latviešu sētai jeb mājai kopš seniem laikiem ir bijis mājvārds. 2. Māju nosaukumi norādīja ne vien 

uz saimnieka īpašībām, bet arī uz viņa nodarbošanos, atrašanās vietu. 3. Tā ir radušies Melbārdi un 

Melmugri, Rudači un Rudgalvji. 4. Kas gan tagad vairs var pateikt, vai Bebri, Vilki un Lūši raksturo 

saimniekam piemītošās īpašības? 5. Varbūt apkārtējais mežs bijis pārpilns ar šiem zvēriem? 

6. No mājvārdiem varam uzzināt, kādus neparastus savas apmešanās vietas nosaukumus bija pieņēmuši paši 

vai devuši acīgie kaimiņi. 7. Kad bija jānosauc ienācēja no citurienes vai cittautieša sēta, radās jauni un 

neparasti mājvārdi. 8. Gan Kuršos, gan Kursīšos, gan Leišos, gan Leišēnos saimnieki dzīvoja, allaž 

lepodamies ar savas sētas nosaukuma cilmi un skanīgumu.  

Teikums Vienlīdzīgie teikuma locekļi Teikuma loceklis, kuru tas paskaidro 
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