
Lietotnes planšetdatoram: Lociņš 

 

iPad, iPhone, Android 

  

 
 

Vingrinājumi latviešu valodas darbības 

vārdu apguvei 
 

Lietotne Lociņš ir veidota diasporas 

bērniem un jauniešiem, tomēr tā 

noderēs ikvienam latviešu valodas 

apguvējam, kas vēlas vingrināties 

latviešu valodas darbības vārdu 

lietošanā. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 

latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir sakārtoti dažādās 

tematiskajās grupās, piemēram, „Es”, „Es un ģimene”, 

„Es un citi”. Darbības vārdi lietoti darāmajā un 

ciešamajā kārtā, īstenības izteiksmes vienkāršajā un 

saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības un 

pavēles izteiksmes formās. Vingrinājumos ir iespējams 

izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu („Izvēlies!” 

vai „Ievieto!”), savienot teikuma daļas („Savieno!”), 

salikt teikumu no dotajām vārdformām vai teikuma 

daļām („Saliec!”). 

Lietotne Lociņš izveidota, sadarbojoties Latviešu 

valodas aģentūrai (LVA) un uzņēmumam DekSoft. 
 

  

Kā lietot lietotni Lociņš?  

 

   
1. Temata izvēle 

Vingrinājumi sadalīti 6 tematos: 

„Es”, „Es un ģimene”, „Es un citi”, 

„Es ikdienā”, „Es un Latvija”, „Lasu 

un spēlēju teātri”. Pēdējo divu tematu 

vingrinājumos atradīsiet vairāk I 

konjugācijas darbības vārdus, turklāt 

tie lietoti gan darāmās kārtas 

īstenības izteiksmes saliktajos laikos, 

gan vajadzības un pavēles izteiksmes 

formās, gan ciešamajā kārtā. 

2. Uzdevumu veida izvēle 

Pavisam ir četri uzdevumu veidi: 

„Izvēlies!”— jāievieto atbilstošo 

burtu, vārda daļu vai vārdu;  

„Ievieto!” — izlaisto vārdu vietā 

jāizvēlas viens no piedāvatajiem 

variantiem; 

„Saliec!” — no piedāvātajiem 

vārdiem jāveido teikums; 

„Savieno!” — jāsavieno atbilstošās 

teikuma daļas vai jautājums ar 

atbilstošo atbildi. 

3. Palīdzība vingrinājumu izpildē 

Lai uzzinātu, kā pildāmi 

vingrinājumi, iespējams 

noklikšķināt uz jautājuma zīmes 

 ekrāna labajā augšējā stūrī, pēc 

tam izvēloties jautājuma zīmi virs 

konkrēta uzdevumu veida  

 



   
4. Vingrinājumu izpilde 

Izvēlētā temata uzdevumu veidā 

vingrinājumi seko cits citam.  

 

Katrā vingrinājumā ir viens (1/1) 

vai vairāki (1/3, 1/5 u. tml.) 

piemēri. 

Pirms pārbaudes ir iespējams 

pārlūkot kartītes un izlabo kļūdas, 

vēlreiz izvēloties kādu no 

variantiem.  

   
5. Pārbaude 

Katru vingrinājumu var pildīt/ 

pārbaudīt divas reizes.  Vingrinājumu 

iespējams pārbaudīt tikai tad, kad visos 

piemēros ir ievietots kāds variants. Lai 

pārbaudītu, jānoklikšķina uz ikonas 

. 

 

 

Pareizās izvēles tiek attēlotas kā 

zaļas kartītas, nepareizās — kā 

sarkanas.  

 

Lai pildītu nākamo vingrinājumu, 

klikšķini uz  ikonas  . 

  

  
6. Progress 

Svītra ekrāna lejasdaļā rāda, vai vēl 

daudz piemēru atlikuši. 

7. Rezultāti 

Pēc izraudzītā uzdevumu veida 

izpildes iespējams aplūkot rezultātus. 

 

 


