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Ievads 

 

Idiomas ir unikāla valodas iezīme un tā var atšķirties atkarībā no katras valodas, kultūras un 

valsts. Tās var saturēt vārdus, kas apzīmē cilvēkus, dzīvniekus vai dažādus objektus. Apgūstot 

konkrētas valodas idiomas, ir vieglāk saprast un izmantot šo valodu ikdienā.  

Darba autoram likās interesanti uzzināt vairāk par angļu nācijas izteicieniem, īpaši par  idiomām un 

to veidiem.  Ir daudz dažādu veidu, kā  var izteikt savu domu ar idiomas palīdzību. 

 

Tāpēc darba tēma ir : Angļu idiomas.  

Darba mērķis: 

Noskaidrot: kas ir idioma , kādi ir idiomu veidi  

Darba uzdevumi: 

 Iepazīties ar literatūras avotiem par  idiomu veidiem un izrunām. 

 Noskaidrot biežāk lietojamos idiomas veidus, kurus izmanto reklāmās, laikrakstu 

nosaukumos un mūsdienas sarunās. 

 Salīdzināt klasesbiedru idiomu tulkojumus un izdarīt secinājumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Kas  ir idiomas 

 

 Idiomas ir vārdi, frāzes vai dažādi teicieni, kam parasti ir pārnesta nozīme, tās ne vienmēr 

var pārtulkot no angļu valodas uz citu valodu tiešajā tulkojumā, jo parasti mūsu valodā idiomas 

pārtulkojot no citas, tā izklausīsies nepareizi uzrakstīta un arī nozīme tai būs cita. Nomainot kādu 

vārdu var izveidoties pilnīgi cita doma. Bet vislabākais veids, lai pareizi saprastu kādu idiomu, ir 

jācenšas izprast to kontekstā. 

Tās parasti izmanto, lai akcentētu vai uzsvērtu savu viedokli par kādu nozīmīgu lietu. Tās 

izmanto arī sarunās, lai piekristu iepriekšējam runātājam, saruna biedram. 

 Cilvēki biežāk izmanto idiomas, lai komentētu vai novērtētu cilvēku attieksmi vai viņa 

personību. Daudzi cilvēki izmanto, lai komentētu vai novērtētu dažādās situācijas. 

 Maniem klasesbiedriem ļoti patīk idiomas izmantot,  lai padarītu interesantākas anekdotes 

vai savstarpējās sarunas. Tās izmanto arī dēļ lasītājiem, lai pievērstu viņu uzmanību. Tās parasti 

bieži izmanto virsrakstiem, reklāmu un produktu reklāmu saukļos un pat nelielu uzņēmumu 

nosaukumos. Un lai noradītu kādu piederību noteiktai grupai. 

Idiomas ir unikāla valodas  iezīme un var atšķirties atkarībā no citādām valodām, no kultūrām un 

citādām valstīm. Tās var saturēt vārdus, kas apzīmē cilvēkus, dzīvniekus vai dažādus citus objektus. 

Apgūstot konkrētas valodas idiomas,  ir vieglāk tās saprast un izmantot šo īpašo valodu ikdienā. 

Idiomas izmanto, 

 lai akcentētu un uzsvērtu savu viedokli, 

 lai piekristu iepriekšējam runātājam, sarunu biedram, 

 lai komentētu vai novērtētu dažādas situācijas, 

 lai padarītu interesantākas anekdotes, 

 lai pievērstu lasītāju uzmanību 

 lai norādītu kāda piederību noteiktai grupai. 

 

 

Ja valoda ir apgūta kā svešvaloda, šajā gadījumā - angļu valoda, nereti ir ļoti grūti nošķirt šīs valodas 

daļas, proti, saprast, kur ir autora subjektīvā vārda nozīmes maiņa un kur tradicionālais idiomiskais gadījums. 

 



Valodniecības nozarē, kas pēta idiomas – frazeoloģijā - ir mēģinājumi klasificēt šos tradicionālos vārdu 

savienojumus, skaidrot to izcelšanos. Līdz šim nav izdevies dot vienotu skaidrojumu, kāpēc veidojas vārdi ar 

pārnestām nozīmēm. Katrā valodā šie cēloņi var būt atšķirīgi, tos nosaka visdažādākie vēsturiskie apstākļi -

valodas senums, mijiedarbība ar citām valodām, tautas vēsture, valodas reģionālās atšķirības (dialekti), 

folklora u.c.. Tāpēc, apgūstot kādu valodu, idiomu nozīme ir vienkārši jāiemācās, līdzīgi kā apgūst pārējo 

vārdu krājumu. 

2.Kādam nolūkam nepieciešamas angļu idiomas. 

 

                Idiomas angļu valodā visbiežāk izmanto cilvēki, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, 

tās ir metaforiskas un padara valodu krāsaināku . Angļu valodā ir vairāk nekā 25 000 idiomu, tās 

sastopamas ikdienas sarunās un dažādās citās reizēs, tiek izmantotas arī žurnālos, ļoti bieži 

atrodamas horoskopos, tiek lietotas arī formālās sarunās, lekcijās, akadēmiskajās esejās, biznesa 

ziņojumos un citās dažādās vietās. 

Ja valoda ir apgūta kā svešvaloda, šajā gadījumā - angļu valoda, nereti ir ļoti grūti nošķirt šīs 

valodas daļas, proti, saprast, kur ir autora subjektīvā vārda nozīmes maiņa un kur tradicionālais 

idiomiskais gadījums. 

Valodniecības nozarē, kas pēta idiomas – frazeoloģijā - ir mēģinājumi klasificēt šos 

tradicionālos vārdu savienojumus, skaidrot to izcelšanos. Līdz šim nav izdevies dot vienotu 

skaidrojumu, kāpēc veidojas vārdi ar pārnestām nozīmēm. Katrā valodā šie cēloņi var būt atšķirīgi, 

tos nosaka visdažādākie vēsturiskie apstākļi -valodas senums, mijiedarbība ar citām valodām, tautas 

vēsture, valodas reģionālās atšķirības (dialekti), folklora u.c.Tāpēc, apgūstot kādu valodu, idiomu 

nozīme ir vienkārši jāiemācās, līdzīgi kā apgūst pārējo vārdu krājumu. 

Cilvēkiem, kuri apgūst angļu valodu kā svešvalodu, ir ļoti svarīgi apgūt šīs valodas idiomas, 

lai izvairītos no pārpratumiem vārdu lietojumā komunikācijā ar personu vai personām, kam angļu 

valoda ir dzimtā valoda.   

Piemēram, klausītājs, kurš nav dzirdējis kādu konkrētu idiomu iepriekš, var nesaprast tās 

patieso nozīmi, kuru vēlējies pateikt runātājs. Tāpat bieži vien ir grūti tulkot idiomas no vienas 

valodas uz citu, jo tās nozīme var tikt izmainīta vai arī vispār kļūt bezjēdzīga.  

Piemēram, „kick the bucket” ir idiomātisks teiciens angļu valodā, kas angļu valodā nozīmē 

„die”un tas ne īpaši skan pareizi. Bet burtiskais tulkojums latviešu valodā šai idiomai ir „spert pa 

spaini”, bet analoga idioma šai idiomai latviešu valodā ir „nolikt karoti”, kas nozīmē mirt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Kādi ir idiomu veidi. 

 

        Dzirdot visapkārt kā cilvēki  idiomas izmanto, var saprast, ka tās  izmanto ne tikai mūsdienu 

sarunās un dažādās biznesa korporācijās. Tās dažādos svētkos izmanto ļoti interesantos veidos . Jo 

vairāk svētku, jo vairāk idiomu veidi. 

 Ne tikai svētki maina idiomu veidus, bet  arī binomiāli – tas ir idiomu veids, kas sastāv no 

diviem vārdiem, kas  savienoti kopā ar saikli. Bet visbiežāk tas ir saiklis „and” (latviski –un), šo 

divu vārdu secība ir noteikta un nemainīga, tie var būt vienādi, ar līdzīgu vai pretēju nozīmi, ar 

atskaņām vai ar vienādu sākumu. 

Arī binomiālu nozīmi ar tiešo tulkojumu ne vienmēr iespējams saprast, tulkojums var būt pilnīgi 

nesakarīgs. 

1. Tabula. Binomiālās idiomas. 

Binomiāls angļu 

valodā 

Nozīme angļu   

valodā 

Tiešais tulkojums        

latviešu valodā 

Analogs bonimiāls     

latviešu valodā 

Nozīme           

latviešu 

valodā 

They finished the 

race neck to neck 

equal Viņi braucinā finišēja    

kaklu pie kakla. 

Viņi braucinā finišēja    

sānu pie sāna. 

Vienādi, reizē 

Sara’ work is always 

neat and tidy 

Neat and                 

tidy 

Sāras darbs vienmēr 

akurāts un kārtīgs 

Tāpat kā tiešajā 

tulkojumā 

akurāts un         

kārtīgs 

 

Cits idiomu veids ir eifēmismi. Tos  izmanto, lai izvairītos no tādas vārdu lietošanas, kas varētu pat 

aizvainot, vai tiktu uzskatīti par nepatīkamiem. Tos ir lietderīgi apgūt, jo tie sazināties. 

Tātad eifēmismus lieto: 

 lai runātu par bēdīgām tēmām; 

 lai anekdotes un jokainas situācijas padarītu vēl interesantākas; 

 lai paziņotu par nepatīkamām situācijām; 

 lai izvairītos no tiešu vārdu lietošanas, pieminot ķermeņa funkcijas. 

 

 

 

 



Tie parasti ir viegli saprotami, bet grūti iztulkojami citā valodā.                                                                                  

Eifēmismu piemēri: 

 

2. Tabula. Eifēmismu idiomas. 

Eifēmisms angļu 

valodā 

Nozīme angļu                       

valodā 

Tiešais tulkojums                                  

latviešu valodā 

Nozīme latviešu                                            

valodā 

It was obvious he 

was not long for 

this world 

going to die soon Bija skaidri 

redzams ka viņš 

vair ilgi nebūs uz 

šīs pasaules 

drīz mirs 

I’m just going to 

spend a penny 

use the toilet Es iešu iztērēt 

peniju 

Izmantot tualeti 

 

Piemēram, ziemassvētku idiomas ir ļoti interesantas: 

‘’In the holiday spirit’’- idiomas tulkojumā ir justies ieinteresētam par Ziemassvētku dienu un tām 

dienām, kuras riņķo apkārt viņai. 

Vai nu arī ‘’Eat,drink and be merry’’- izbaudīt sevi un savu labo laiku ar ēdienu un dzērienu uz 

galda. Interesantākais par šo idiomu ir tas, ka viņa ir no bībeles un ja ir izmantota jau 100 gadu 

atpakaļ. 

Arī Hellovīnos ir dažādas idiomas: 

‘’A ghost town’’- Pilsēta, kura ir pamesta vai kurā pilnīgi neviens nedzīvo. 

‘’ In cold blood’’ – Izdarīt kautko ļaunu, bez emocijām un bez žēlastības. 

 

3.3 Klišejas un nemainīgi izteicieni 

 

          Klišejas ir frāzes, izteicieni vai arī idejas, kas tikušas pārlietotas tik daudz, ka zaudējušas savu 

sākotnējo spēku, tās tiek izmantotas ikdienas sarunās,  arī saukļu reklamēšanā, laikrakstu 

virsrakstos, lai pievērstu uzmanību, bieži dzirdamas arī politiķu un dažādu amatpersonu runās, 

nereti norāda par runātāja zemo izdomu un diemžēl, arī radošās prasmes trūkumu. Tāpat klišeju 

lietošanai var būt pozitīva un noderīga nozīme, piemēram, stāstu stāstīšanā ar klišejām var ātri 

nodibināt saikni  ar lasītāju, kurš pieradis pie noteikta veida stāstu pasniegšanas stila. Pēc teiktā, 

klišeju tulkošana no valodas uz valodu parasti nesagādā nekādas grūtības. 

 

 



 

 

                       Angļu valodas klišeju piemēri: 

3. Tabula. Klišeju idiomas. 

Look on the 

bright side. 

try to see 

something  good in 

a bad situation 

Skatīties no gaišās  

puses. 

Skatīties no gaišās  

puses. 

Truth will 

out. 

the truth will 

always become 

known 

Patiesība nāks           

gaismā. 

patiesība vienmēr                                      

kļūs zināma. 

Ingnorance is 

bliss. 

 

you may be happier 

sometimes when          

you do not know 

all 

Nezināšana ir   

svētlaime. 

 

Cilvēks dažreiz 

var                            

būt laimīgāks, ja                                 

nezina pilnīgi visu 

  

 Neko daudz nevar pateikt par nemainīgajiem izteicieniem, kuri ir bieži dzirdami, lietojami 

ikdienas sarunās, viegli saprotami un tulkojami. Esmu dzirdējis ļoti daudz vietas, kur šīs idiomas 

tiek izmantotas, kā filmās, spēlēs vai dažādās citās vietās. 

 

Angļu valodas nemainīgo izteicienu piemēri vai mazā tabuliņa 

4. Tabula. Nemainīgās idiomas. 

Nemainīgs izteiciens 

Angļu valodā 

Nozīme angļu   

valodā 

Tulkojums latviešu 

valodā 

Nozīme 

latviešu      

valodā 

I’ll believe it when i 

see it. 

I’m doubtful 

that it will 

happen 

Es ticēšu tam, jato 

redzēšu. 

Es apšaubu to,         

vai tas notiks  

Take it easy! 

 

Clam 

down!Relax! 

 

Ņem visu vieglāk. 

 

Nomierinies! 

Atslābsti! 

So far, so good. Things are 

going well up 

to this point. 

Cik tālu, tik labi. 

 

Līdz šim brīdim     

viss notiek labi. 

 



 

 Salīdzinājumi ir teicieni, kas salīdzina divas lietas, angļu valodā salīdzinājumos vienmēr iekļauts 

viens īpašības , lietvārds un vārds as vai like, latviski šie vārdi ir ,,kā’’, šo vārdus izmanto, lai 

padarītu gan runāto, gan rakstīto angļu valodu bagātāku un krāsaināku. 

                  Salīdzinājumu tiešie tulkojumi latviešu valodā ne vienmērpilnībā atbilst salīdzinājuma 

nozīmei angļu valodā, tapēc latviešu valodā var piemeklēt angļu valodas salīdzinājumiem analogus 

salīdzinājumus. 

Salīdzinājuma piemēri 

5. Tabula. Salīdzinājuma idiomas. 

Saļīdzinājums 

angļu  valodā 

 

Nozīme angļu 

valodā 

 

Tiešais tulkojums 

latviešu valodā 

 

Analogs 

Salidzinājums      

latviešu valodā 

Nozīme                      

latviešu valodā          

My brother’s 

as thin as a 

rake. 

 

extremely thin 

 

 

Māns brālis ir tik 

plāns kā grābeklis. 

Mans brālis ir 

tik tievs kā 

skals. 

ļoti tievs                                         

 

Laura ran like 

the wind. 

ran extremely 

fast 

Laura skrēja             

kā vējš. 

tāpat kā  tiešajā             

tulkojumā. 

skrēja ļoti ātri 

 

Teicieni ir īsi teikumi, kas atsaucas uz tādu, ko lielākā daļa cilvēku ir pieredzējuši un kas dod 

padomu vai brīdinājumu, to forma ir noteikta, un ne vienmēr ir iespējams saprast teicienanozīmi, un 

tulkojot atsevišķus vārdus, tiem nav īpaši iedalījumi vai veidi. Viņi ir viegli saprotami un protams, 

tulkojami. 

6. Tabula. Teicienu idiomas.   

Piemērs angļu 

valodā 

Nozīme angļu         

valodā 

Tiešais tulkojums               

latviešu valodā 

Analogs teiciens             

latviešu valodā 

Nozīme latviešu                  

valodā 

Variety is the    

spice of life  

Change makes            

life interesting 

Dažādība ir                     

dzīves asums 

Tāpat kā tiešajā              

tulkojumā. 

Pārmaiņas 

padara dzīvi 

interesantāku. 

A: I wonder 

why they have 

broken 

up.B:Well, it 

takes two to 

tango 

Two people 

are equally 

responsible 

A: Es nevaru 

saprast, kapēc 

viņi ižķīrās.B: Lai 

dejotu tango, 

vajadzīgi divi 

cilvēki. 

Tāpat kā tiešajā              

tulkojumā. 

Abi cilvēki ir 

vienādi atbildīgi 

par notikušo 

 



4.Pētījums 

 

Lai noskaidrotu klases biedru izpratni par idiomām, to tulkojumu, tika veikts pētījums, kura 

galvenais mērķis bija noskaidrot, kā klasesbiedri izprot autora izvēlētās idiomas. Eksperimentā 

piedalījās 14 klasesbiedri.. Tika izdalītas darba lapas ar idiomu angļu valodā, skolēniem bija šis 

idiomas jāpaskaidro dzimtajā valodā. 

7. Tabula. Pētijumu idiomas. 

 Idioma angļu 

valodā 

Nozīme angļu   

valodā 
Tiešais 

tulkojums        

latviešu 

valodā 

Analogs     

latviešu 

valodā 

Nozīme           

latviešu 

valodā 

Binomiālā 

Idioma. 

They finished 

the race neck 

to neck 

equal Viņi braucinā 

finišēja    

kaklu pie 

kakla. 

Viņi braucinā 

finišēja    sānu 

pie sāna. 

Vienādi, reizē 

Eifēmismu 

idioma 

I’m just 

going to 

spend a 

penny 

use the toilet Es iešu 

iztērēt 

peniju 

 

----- 

Izmantot 

tualeti 

Klišeju idioma Look on the 

bright side. 

try to see 

something  

good in a bad 

situation 

Skatīties no 

gaišās  

puses. 

 

----- 

Mēģināt 

redzēt kautko 

labu, sliktā 

situācijā. 

Salidzinājuma 

idioma 

My brother’s 

as thin as a 

rake. 

 

extremely thin 

 

Māns brālis ir 

tik plāns kā 

grābeklis. 

Mans brālis ir 

tik tievs kā 

skals. 

ļoti tievs                                         

 

Teicienu 

idioma 

A: I wonder 

why they have 

broken 

up.B:Well, it 

takes two to 

tango 

Two people 

are equally 

responsible 

A: Es nevaru 

saprast, kapēc 

viņi ižķīrās.B: 

Lai dejotu 

tango, 

vajadzīgi divi 

cilvēki. 

Tāpat kā 

tiešajā              

tulkojumā. 

Abi cilvēki ir 

vienādi 

atbildīgi par 

notikušo 
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1.Idioma 2. Idioma 3. Idioma 4. Idioma 5. Idioma

Cilvēki
saprata

Cilvēki
nesaprata

Cilvēki
gandrīz
saprata

 

1.Idioma bija viņiem vissvieglāk saprotama. Secinājums, ka šo idiomu veidu mūsdienās vel 

izmanto. 

2.Idiomu gandrīz neviens nesaprata, varu secināt, ka šo idiomu veidu  ir grūti saprast vai šo 

idiomu veidu vairs īpaši neizmanto. 

3.Idiomu veidu dažiem doma gāja uz pareizu pusi, bet dažiem vispār nē. Secinājums, ka šo 

arī ne īpāši nesaprotu, bet dažiem pareiza doma ir. 

4.Idiomu cilvēki saprata kā kurš, jo daži gandrīz saprata, daži nesaprata un daži saprata. 

5.Idiomu vispār neviens nesaprata. Secinājums, šādu idiomu ir grūti saprast, jo kad pirmo 

reizi es lasīju, neko nesapratu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Secinājumi 

 

1.Autorprāt tēmas izvēle bija ļoti sarežģīta, jo esmu tikai 8.klases skolēns. Bet strādājot, uzzināju 

ļoti daudz, ko varētu turpināt arī vecākās klasēs. 

2. Viena no liekajām problēmām bija  grūti atrast informāciju latviešu valodā. Bija daudz grūtu 

brīžu, kad nevarēju atrast to, ko vajadzēja.  

3.Bet, lai saprastu angļu valodu un ,protams, ir svarīgi zināt valodā biežāk izmantotās idiomas, kas 

valodu padara interesantu. Tās zinot un saprotot, tu vari izteikt savu domu tik daudzos veidos. 

4. Autorprāt darbs bija ļoti interesants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Nobeigums 

 

Bija grūti. Nevarēju atrast vajadzīgo informāciju tieši vajadzīgajai idiomu veidam un teikšu 

tā kā ir, informācija bija maz, bet no šīs informācijas, es varēju izveidot šādu darbu, kurš man 

pašam labi patīk. Un es domāju, ka latvieši pilnīgā varētu iztikt bez idiomām, jo mēs neīpaši 

izmantojam idiomas.Un tā arī neaizdomājamies par tādu lietu. Bet tomēr bija labs piedzīvojums, 

uzrakstīt šādu darbu. 

  

 

8.Izmantoti informācijas avoti 

 

1.http://whatisidiom.wordpress.com/ Skatīts: 2014.g/12.m/20.d/ 

2.http://www.everywordcounts.co.uk/christmas-idioms-phrases-unwrapped/ Skatīts: 

2015.g/1.m/5.d/ 

3.http://englishwithatwist.com/2013/10/31/10-idioms-with-a-halloween-theme/ Skatīts: 

2015.g/1.m/5.d/ 

 


