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 Anotācija 

 Kas ir idiomas? 

 Kāpēc izmanto idiomas? 

 Kur izmanto idiomas? 

 Unikāla valodas iezīme 

 Idiomas angļu valodā  

 Kāpēc ir svarīgi apgūt idiomas?  

 Idiomu veidi 

 Binomiāli 

 Angļu valodas binomiālu veidi, to piemēri 

 Eifēmismi 

 Eifēmismi lieto 

 Angļu valodas eifēmismu piemēri 

 Klišejas un nemainīgi izteicieni 

 Angļu valodas klišeju piemēri 

 Nemainīgo izteicienu piemēri 

 Salīdzinājumi 

 Angļu valodas salīdzinājumu piemēri 

 Teicieni 

 Teicienu piemēri angļu valodā 

 Secinājumi 

 Izmantotās literatūras saraksts  

 



 This  MS Powerpoint presentation is about idioms 

(multi-word units used as single units like collocations, 

phrasel verbs) and their importance in language use.  

 The focus of the presentation is on the process of 

translating idioms. It analyses that when idioms in one 

language are translated in to other languages they may 

lose their actual meaning  because many idioms are 

specific to the culture. 

 The aim of this presentation is to create interest among 

students and  to use idioms correctly.  

 



 Idiomas ir vārdi, frāzes vai teicieni, kam 
visbiežāk ir pārnesta nozīme, tās ne vienmēr 
var pārtulkot no angļu valodas uz citu valodu 
tiešajā tulkojumā, jo parasti tiešais tulkojums 
neatbilst to nozīmei. 

  Vislabākais veids, lai saprastu idiomas, ir 
censties izprast to kontekstu. 

 



 lai akcentētu vai uzsvērtu savu viedokli, 

 lai piekristu iepriekšējam runātājam, sarunu 
biedram, 

 lai komentētu vai novērtētu cilvēkus, 

 lai komentētu vai novērtētu dažādas 
situācijas, 

 lai padarītu interesantākas anekdotes, 

 lai pievērstu lasītāju uzmanību, 

 lai norādītu kāda piederību noteiktai grupai. 

 



 idiomas ar spēcīgu nozīmi bieži tiek 
izmantotas virsrakstos, 

  reklāmas saukļos,  

  nelielu uzņēmumu nosaukumos 

 



 Idiomas ir unikāla valodas iezīme un var 
atškirties 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. 

 



 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, tiek 
izmantotas arī žurnālos, ļoti bieži atrodamas 
horoskopos, tiek lietotas arī formālās 
sarunās, lekcijās, akadēmiskajās esejās, 
biznesa ziņojumos u.c. 

 



 Cilvēkiem, kuri apgūst angļu valodu kā 
svešvalodu, ir svarīgi apgūt šīs valodas 
idiomas, lai izvairītos no pārpratumiem vārdu 
lietojumā komunikācijā ar personu, kam 
angļu valoda ir dzimtā.  

  Piemēram, klausītājs, kurš nav dzirdējis kādu 
konkrētu idiomu iepriekš, var nesaprast tās 
patieso nozīmi, kuru vēlējies pateikt runātājs.  



 Binomiāli 

 Eifēmismi 

 Klišejas un nemainīgi izteicieni 

 Salīdzinājumi 

 Teicieni 

 



 Binomiāli ir idiomu veids, kas sastāv no 
diviem vārdiem, kas savienoti kopā ar saikli 
(visbiežāk tas ir saiklis „and” (latviski – „un”)).  

 

 Šo divu vārdu secība ir noteika un nemainīga, 
tie var būt vienādi, ar līdzīgu vai pretēju 
nozīmi, ar atskaņām vai ar vienādu sākumu. 

 



 Binomiāls angļu valodā: They finished the 
race neck and neck. 

  Nozīme angļu valodā: equal.  

 Tiešais tulkojums latviešu valodā: Viņi 
braucienā finišēja kaklu pie kakla. 

 Analogs binomiāls latviešu valodā: Viņi 
braucienā finišēja  sānu pie sāna. 

 Nozīme latviešu valodā: vienādi, reizē. 



 Eifēmismi ir idiomu veids, ko izmanto, lai 
izvairītos no tādu vārdu lietošanas, kas varētu 
aizvainot vai tiktu uzskatīti par 
nepatīkamiem. 

 Tos ir lietderīgi apgūt, jo tie palīdzēs 
komunicēt veidā, kāds būtu vispiemērotākais 
atbilstošajai situācijai. 

 



Tos lieto, 
  lai runātu par tēmām, kas varētu apbēdināt 

vai apvainot (piemēram, runājot par tuvinieka 
nāvi), 

 lai izvairītos no tiešu vārdu lietošanas, 
runājot par ķermeņa funkcijām, 

  lai smieklīgas situācijas vai anekdotes 
padarītu interesantākas, 

 lai vieglāk pateiktu par nepatīkamām 
situācijām (bieži izmanto politiskās 
institūcijas vai masu mēdiji). 

 



 Eifēmisms angļu valodā: I’m just going to 
spend a penny. 

 Nozīme angļu valodā: use the toilet. 

 Tiešais tulkojums latviešu valodā: Es iešu 
iztērēt peniju. 

 Nozīme latviešu valodā: izmantot tualeti. 



 Klišeja ir frāze, izteiciens vai arī ideja, kas tikusi 
pārlietota tik daudz, ka zaudējusi savu novitātes 
spēku. 

 Tās tiek izmantotas ikdienas sarunās, kā arī 
saukļu reklamēšanā, laikrakstu virsrakstos, lai 
pievērstu uzmanību, bieži dzirdamas politiķu un 
dažādu amatpersonu runās, nereti norāda par 
runātāja zemo izdomu un radošo prasmju 
trūkumu.  

 Tāpat klišeju lietošana var būt  pozitīva un 
noderīga, piemēram, stāstu stāstīšanā ar klišejām 
var ātri nodibināt saikni ar lasītāju, kurš pieradis 
pie noteikta veida stāstu pasniegšanas stila.  



 Klišeja angļu valodā: Truth will out. 

 Nozīme angļu valodā: the truth will always 
become known. 

 Tulkojums latviešu valodā: Patiesība nāks 
gaismā. 

 Nozīme latviešu valodā: patiesība vienmēr 
kļūs zināma. 



 Nemainīgs izteiciens angļu valodā: Take it 
easy! 

 Nozīme angļu valodā: Calm down! Relax! 

 Tulkojums latviešu valodā: Ņem visu vieglāk. 

 Nozīme latviešu valodā: Nomierinies! 
Atslābsti! 



 Salīdzinājumi ir teicieni, kas salīdzina divas 
lietas.  

 Angļu valodā salīdzinājumos vienmēr iekļauts 
īpašības vārds, lietvārds un  vārds „as” 
vai  „like”  (latviski  – „kā”). 

  Salīdzinājumi izmanto, lai padarītu gan 
runāto, gan rakstīto angļu valodu bagātāku 
un krāsaināku. 

 Lietojot salīdzinājumus angļu valodā, 
jāuzmanās, jo bieži vien tie tiek lietoti 
humoristiskā vai sarkastiskā veidā. 
 



 Salīdzinājums angļu valodā: My brother’s as 
thin as a rake. 

 Nozīme angļu valodā: extremely thin. 

 Tiešais tulkojums latviešu valodā: Mans brālis 
ir tik plāns kā grābeklis. 

 Analogs salīdzinājums latviešu valodā: Mans 
brālis ir tik tievs kā skals. 

 Nozīme latviešu valodā: ļoti tievs. 



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

 To forma ir noteikta, un ne vienmēr ir 
iespējams saprast teiciena nozīmi, tulkojot 
atsevišķus vārdus.  

 Tiem nav īpaši iedalījumi vai veidi.  



 Piemērs angļu valodā: Variety is the spice of 
life. 

 Nozīme angļu valodā: change makes life 
interesting. 

 Tiešais tulkojums latviešu valodā: Dažādība ir 
dzīves asums.  

 Nozīme latviešu valodā: pārmaiņas padara 
dzīvi interesantāku. 

 

 



 English idioms are an important part of everyday English. They come 
up all the time in both written and spoken English. 

   
 Because idioms don't always make sense literally, students need to 

familiarize themselves with the meaning and usage of each idiom. 
That may seem like a lot of work, but learning idioms is fun, 
especially when students compare English idioms to the idioms in 
their own language. 
 

 Learning to use common idioms and expressions will make 
students’ English sound more native, so it's a good idea to master 
some of these expressions.  

   
 Students can start by learning the very common English idioms, 

since these are the ones they'll encounter regularly watching English 
films or TV. When students've mastered those, they can move on to 
rest.  
 



 English Idioms in Use (edited by Michael 
McCarthy). Cambridge University Press, 2017. 

  

 Oxford Dictionary of English Idioms (edited 
by John Ayto ). Oxford University Press, 2009 

 

 Work on your Idioms (edited by Sandra 
Anderson). Collins, 2012 
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